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Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, vineri, 22 septembrie, la dezbaterea cu tema „Protecția consumatorului – element esențial în realizarea unei piețe interne
mai aprofundată și mai echitabilă“, organizată de Institutul European din România, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și InfoCons – Asociație pentru Protecția Consumatorilor.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai partenerilor sociali, mediului academic și de afaceri, ai ONG-urilor, precum și ai mass-media și a făcut parte din
campania amplă de dezbateri pe care ministrul delegat pentru Afaceri Europene a demarat-o în vederea pregătirii Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene.

„Ceea ce trebuie să ghideze acțiunile noastre, ca state și ca decidenți, este interesul suprem al cetățeanului european. Ideea de consumator este strâns legată de esența Uniunii Europene, Piața
Internă. Nu putem avea o Piață Internă echilibrată fără să avem o legislație eficientă privind drepturile consumatorului, în toate sectoarele-cheie definite de Comisia Europeană: produsele
alimentare, energia, servicii financiare, transport, digital. E nevoie ca într-adevăr consumatorii să fie egali pe întreg teritoriul Uniunii Europene, nu e normal ca un produs cumpărat într-o țară să
aibă o calitate mai slabă decât produsul similar, vândut cu aceeaşi etichetă, într-un alt stat membru. După cum afirma și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, «într-o Uniune în
care toți suntem egali, nu pot exista consumatori de categoria a doua». Încrederea consumatorilor în rețelele și serviciile digitale este, de asemenea, esențială pentru dezvoltarea unei economii
digitale europene competitive. Tema se va regăsi și pe agenda Președinției României la Consiliul Uniunii Europene“, a declarat Victor Negrescu.

Informații suplimentare

Strategia Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020

Puterea uriașă a consumatorilor în cadrul pieței unice reprezintă un aspect de necontestat la nivelul UE, cheltuielile de consum ridicându-se la 56% din PIB-ul UE. Astfel că, pentru a putea
exploata pe deplin acest potențial al pieței unice și a stimula inovarea și creșterea economică, un element esențial îl reprezintă drepturile consumatorilor care trebuie protejate. În vederea
maximizării participării consumatorilor și a sporirii încrederii acestora în piața internă, pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeană a stabilit o viziune strategică privind politica consumatorului,
intitulată Agenda Consumatorului European și construită în jurul a patru obiective principale: consolidarea siguranței consumatorilor în privința mărfurilor, a serviciilor și a produselor alimentare,
prin consolidarea cadrului de reglementare și prin eficientizarea supravegherii pieței; îmbunătățirea cunoștințelor consumatorilor, prin furnizarea de instrumente și informații necesare
consumatorilor pentru a înțelege complexitatea pieței. Îmbunătățirea aplicării legii și asigurarea posibilității de obținere de reparații, fără de care drepturile consumatorilor nu pot exista în practică.
Adaptarea politicilor la schimbările din societate și la realitatea de zi cu zi, care presupune adaptarea legislației privind protecția consumatorilor la era digitală și abordarea problemelor cu care se
confruntă consumatorii online, luarea în considerare a nevoilor consumatorilor vulnerabili, simplificarea alegerilor durabile. De asemenea strategia cuprinde cinci sectoare-cheie: Produsele
alimentare, energia, financiar, transport, digital.

Protecția consumatorilor în cadrul Strategiei privind Piața Unică Digitală

Crearea Pieţei Unice Digitale reprezintă unul din obiectivele strategice asumate de Comisia Europeană, destinate transformării UE într-o economie competitivă şi dinamică, bazată pe
cunoaştere, creare de locuri de muncă, inovare şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi a serviciilor electronice. Aceasta va înlesni atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona de a stimula creşterea
economică, ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea în beneficiul celor 500 de milioane de consumatori din UE. Elemente ce țin de politica privind protecția consumatorilor se regăsesc în
cadrul primului pilon al Strategiei - Asigurarea unui acces mai bun al consumatorilor şi al întreprinderilor la bunurile şi serviciile digitale. În acest sens au fost lansate inițiative pentru a asigura
norme transfrontaliere simple şi eficiente pentru consumatori şi mediul de afaceri, incluzând stabilirea de reguli armonizate ale UE pentru achiziţionarea on-line a conţinutului digital, revizuiri ale
Regulamentului privind cooperarea pe tema protecţiei consumatorilor, cu scopul de a dezvolta noi mecanisme de cooperare mai eficiente; lansarea de iniţiative în domeniul livrărilor de colete cu
scopul creşterii transparenţei, a interoperabilităţii între diferiţi operatori, a soluţionării problemei costurilor excesive; acțiuni în scopul prevenirii geo-blocării nejustificate, garantarea accesului
îmbunătăţit la conţinutul digital – crearea unui cadru modern al drepturilor de autor, reforma regimului drepturilor de autor, facilitarea accesului la serviciile transfrontaliere, protejând valoarea
drepturilor în sectorul audio-vizual, creşterea certitudinii juridice şi înlesnirea unei mai bune utilizări, la nivel transfrontalier, a conţinutului pentru scopuri specifice, un proces de revizuire şi
modernizare a punerii în aplicare, la nivel transfrontalier, a drepturilor de proprietate intelectuală.

De asemenea se urmărește reducerea obstacolelor şi a dificultăţilor privind aplicarea TVA pentru vânzările on-line transfrontaliere, facilitarea comerţului electronic transfrontalier, în special pentru
IMM-uri, prin norme armonizate privind consumatorii şi contractele şi prin servicii de livrare a coletelor mai eficiente şi mai accesibile ca preţ.


