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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013
(2007/2189(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία 
τιτλοφορείται ‘Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 -
Ενδυνάμωση των καταναλωτών, προώθηση της ευημερίας τους και αποτελεσματική 
προστασία τους (COM(2007)0099),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου για τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την 
πολιτική καταναλωτών (2007-2013) της 30ής-31ης Μαΐου 2007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις 
των παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο 
για την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την επανεξέταση 
της ενιαίας αγοράς: εξάλειψη των εμποδίων και της αναποτελεσματικότητας με τη 
βελτίωση της υλοποίησης και της εφαρμογής3,

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα 
(COM(2007)0724),

– έχοντας υπόψη το Συνοδευτικό έγγραφο της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Μια Ενιαία Αγορά για τον 21ο αιώνα» 
Υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, περιλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών 
γενικού συμφέροντος: Μια νέα ευρωπαϊκή δέσμευση (COM(2007)0725),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών για τις ευκαιρίες, την πρόσβαση και την αλληλεγγύη: ένα νέο κοινωνικό 
όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα (COM(2007)0726),

– έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο ‘ πρωτοβουλίες 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ιδιώτες’, που συνοδεύει την

                                               
1 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P6_TA(2007)0421.
2 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P6_TA(2007)0383.
3 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P6_TA(2007)0367.
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ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα 
(SEC(2007)1520),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2008),

Εισαγωγή

1. δέχεται με ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά 
με την πολιτική καταναλωτών·

2. θεωρεί ότι χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση της πολιτικής καταναλωτών και ότι πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών σε όλους τους σχετικούς τομείς 
πολιτικής· επικροτεί επομένως το γεγονός ότι η Επιτροπή τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες και τις ανησυχίες των πολιτών· 
υπενθυμίζει σχετικώς στην Επιτροπή ότι η πολιτική καταναλωτών πρέπει να είναι 
παρούσα σε όλους τους τομείς πολιτικής ήδη από το στάδιο της εκτίμησης των 
επιπτώσεων·

3. τονίζει ότι η επανεξέταση του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συνεπέστερου νομικού πλαισίου όσον αφορά τα 
δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι προτιμά να υιοθετηθεί μικτή προσέγγιση, ήτοι ένα
οριζόντιο μέσο με πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της συνοχής της ισχύουσας 
νομοθεσίας και την κάλυψη των κενών με τη συγκέντρωση, σε ένα συνεκτικό νομοθετικό 
κείμενο, των εγκάρσιων θεμάτων που είναι κοινά σε όλες τις οδηγίες· θεωρεί ότι 
ορισμένα θέματα θα πρέπει να συνεχίσουν να εξετάζονται χωριστά σε τομεακές οδηγίες·

4. χαιρετίζει την πρόταση να οριστούν στην Επιτροπή υπάλληλοι - σύνδεσμοι για θέματα 
καταναλωτών· παροτρύνει όλες τις Γενικές Διευθύνσεις να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις 
για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται η καταναλωτική πολιτική στον τομέα των 
αρμοδιοτήτων τους·

5. πιστεύει ότι η ισχυρή προστασία των καταναλωτών και ένα αποτελεσματικό σύστημα 
αποζημίωσης που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αποβούν εις όφελος των 
καταναλωτών καθώς και των ανταγωνιστικών παραγωγών και πωλητών· τονίζει ότι αυτό 
θα αποτελέσει κίνητρο για την εκ μέρους των επιχειρήσεων παραγωγή και πώληση πιο 
βιώσιμων αγαθών, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική και βελτιωμένη προστασία των καταναλωτών είναι απαραίτητη 
προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

6. ζητεί να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 27 επιμέρους εθνικές αγορές 
της ΕΕ θα μετατραπούν πράγματι στη μεγαλύτερη λιανική αγορά του κόσμου· θεωρεί ότι 
γι' αυτό χρειάζεται να νοιώθουν οι πολίτες εξίσου ασφαλείς αγοράζοντας στο διαδίκτυο ή 
στο μαγαζάκι της γωνίας, και να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να 
βασίζονται στους ίδιους απλούς κανόνες όπου και αν βρίσκονται στην εσωτερική αγορά· 
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καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της προστασίας των ΜΜΕ·

7. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών πρέπει να 
χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για παγκόσμιες προδιαγραφές και χαιρετίζει το 
γεγονός ότι η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος, χρησιμοποιώντας τη δύναμη πειθούς που 
διαθέτει για να βελτιώσει τα δικαιώματα των καταναλωτών παγκοσμίως·

8. παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών 
όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων με τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς, την 
ενίσχυση του σήματος CE και την αξιολόγηση της δυνατότητας να αναθεωρηθεί η οδηγία 
2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 
2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων1 (‘οδηγία για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων’)·

Βελτιωμένη βάση γνώσης
9. πιστεύει ότι δεν είναι δυνατό να θεωρούμε ότι οι καταναλωτές ενεργούν πάντοτε λογικά 

πριν από μια αγορά ούτε ότι ζητούν αποκατάσταση σε περίπτωση προβλήματος· ζητεί 
επομένως μεγαλύτερη εστίαση στην πραγματική συμπεριφορά των καταναλωτών· 
υπενθυμίζει την άρτι εγκριθείσα θέση του προϋπολογισμού που πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για πιλοτικό σχέδιο που αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων για τους καταναλωτές και τη διεξαγωγή ερευνών και συνεντεύξεων καθώς και 
σύγκρισης των επιτευγμάτων στα κράτη μέλη· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής 
για τη δημιουργία πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών, που 
θα οδηγήσει σε βελτιωμένη κατανόηση, μεταξύ άλλων, της διάρθρωσης των τιμών και 
της συμπεριφοράς και ικανοποίησης των καταναλωτών·

10. επικροτεί τη χρησιμοποίηση του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης ως εργαλείο για την περαιτέρω αναλυτική και εμπειρική κατανόηση της 
συμπεριφοράς των καταναλωτών·

11. θεωρεί ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην προστασία των καταναλωτών κατά τον 
εκ μέρους της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων σχεδιασμό και προγραμματισμό 
προϊόντων και υπηρεσιών, και ότι είναι ζωτική η εξέταση των αλλαγών της αγοράς· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα με αυτό το σκοπό·

12. τονίζει ότι η πολιτική καταναλωτών δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με την αποκατάσταση 
ζημιών που έχουν προκληθεί, αλλά πρέπει να υιοθετεί προσέγγιση προσανατολισμένη 
προς το μέλλον· υποστηρίζει ότι εξαιτίας προβλημάτων που ανακύπτουν ίσως λόγω της 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή της αλλαγής των προτιμήσεων, ο αριθμός των παραπόνων 
δεν αποτελεί από μόνος του επαρκή δείκτη για τους τομείς στους οποίους πρέπει να 
εστιάσουμε την προσοχή μας·

13. θεωρεί ότι το συμφέρον των καταναλωτών εξυπηρετείται καλύτερα από τη συλλογική 
καθοδήγηση των επιχειρήσεων, αντί της επικέντρωσης σε μεμονωμένες επιχειρήσεις· 
επισημαίνει ότι αυτό κατέστη σαφές, για παράδειγμα, με τα πρόσφατα γεγονότα όσον 
αφορά τα επικίνδυνα παιχνίδια·

                                               
1 ΕΕ L 11, 15.01.2002, σ. 4.
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14. ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ· υποστηρίζει ότι ένας καλός διάλογος, που θα περιλαμβάνει 
και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, μπορεί να περιορίσει τα προβλήματα στην 
εσωτερική αγορά·

15. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά σε 
εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών· υποστηρίζει ότι η 
εκπαίδευση των καταναλωτών πρέπει να αρχίζει από το δημοτικό σχολείο· τονίζει ότι η 
εκπαίδευση αυτή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δια βίου εκπαίδευσης·

16. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής 
καταναλωτών, στις ειδικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
δημογραφική εξέλιξη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ηλικιωμένων·

Ενισχυμένη εστίαση στις υπηρεσίες
17. υπενθυμίζει το ψήφισμά του για τις υποχρεώσεις των παρόχων διασυνοριακών 

υπηρεσιών· αναμένει με ανυπομονησία το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής επί του 
θέματος· καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει περαιτέρω τις όποιες προθέσεις της για 
νέες πρωτοβουλίες στον τομέα·

18. υποστηρίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια 
των προϊόντων τόσο οι ιδιωτικές υπηρεσίες όσο και οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, 
ούτως ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των 
υπηρεσιών·

19. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των νομικών 
αβεβαιοτήτων όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

20. τονίζει ότι χρειάζεται επαρκής προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, και όσον 
αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, την ύδρευση, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες· 
τονίζει ότι η ελευθέρωση των εν λόγω τομέων πρέπει να έχει πάντα ως αποτέλεσμα απτές 
βελτιώσεις για τους καταναλωτές·

21. πιστεύει ότι χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών για ιδιώτες· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει 
πρωτοβουλίες προς βελτίωση των δυνατοτήτων επιλογής των καταναλωτών και της 
κινητικότητας εντός της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις 
πιθανές περιπτώσεις προστατευτισμού εκ μέρους χρηματοπιστωτικών θεσμών, όπως οι 
τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες·

Βελτιωμένη πρόσβαση σε αποζημιώσεις
22. χαιρετίζει την εστίαση της στρατηγικής στη βελτίωση της επιβολής και των 

αποζημιώσεων· υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο κατά πολύ σημαντικότερος παράγοντας 
όσον αφορά τη δημιουργία εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά· 
συστήνει περαιτέρω προσπάθειες επί του θέματος·

23. πιστεύει ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται καταρχήν εξώδικα, δεδομένου ότι οι λύσεις 
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που επιτυγχάνονται με μη δικαστικά μέσα αποζημίωσης είναι συχνά ταχύτερες και 
φθηνότερες· αυτή η θεώρηση τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτή και του SOLVIT (Δικτύου επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά)
και απαιτεί μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους για τη δικτύωσή τους·

24. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα πλεονεκτήματα που θα είχε η θέσπιση ειδικευμένου 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τους Καταναλωτές στα πλαίσια της υπηρεσίας του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

25. παρατηρεί ότι σε μερικά κράτη μέλη, αλλά όχι σε όλα, υπάρχει ήδη σύστημα συλλογικών 
αγωγών· επισημαίνει επί του θέματος ότι δεν επιφυλάσσεται σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ η ίδια μεταχείριση στους καταναλωτές·

26. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για ένα σύστημα συλλογικών 
αγωγών, με πρωταγωνιστή το Διαμεσολαβητή για τους Καταναλωτές ή άλλη σχετική 
αρχή· τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να διαφέρει από το σύστημα συλλογικών 
αγωγών των ΗΠΑ και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες προς την 
πραγματική ζημία· τονίζει ότι η συλλογική αποζημίωση δεν έχει ως στόχο να δώσει στους 
καταναλωτές νέα δικαιώματα αλλά αποτελεί απλώς νέο μέσο για την επιβολή 
υφισταμένων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι το σύστημα πρέπει να έχει ευρύ πεδίο, εύκολη 
πρόσβαση και να βασίζεται στη δέουσα ισορροπία μεταξύ πληροφοριών και 
εμπιστευτικότητας·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε νομοθέτημα της ΕΕ 
και να μην θεωρείται ως χωριστός τομέας πολιτικής. Δεν πρόκειται για προσθήκη στην 
εσωτερική αγορά, ούτε για χαπάκι που θα κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα. 
Πρόκειται για ουσιαστικό μέρος ενός παζλ, χωρίς το οποίο η εσωτερική αγορά θα παραμείνει 
ανολοκλήρωτη. Ο εισηγητής χαιρετίζει τη στρατηγική 2007-2013 για την πολιτική 
καταναλωτών της ΕΕ, αλλά υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική αυτή χρειάζεται 
ενεργό και συνεχή μεταπαρακολούθηση προκειμένου να αποτελέσει πραγματικό επίτευγμα 
για τους καταναλωτές.

Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά έχει το δυναμικό για να καταστεί η μεγαλύτερη ενιαία 
λιανική αγορά του κόσμου, αλλά αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Ένα στοιχείο που 
λείπει από αυτό το ανολοκλήρωτο μέχρι τούδε παζλ είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στην ΕΕ και η απόλυτη εμπιστοσύνη ότι μπορεί κανείς να καταναλώνει ότι 
θέλει όπου και να βρίσκεται σε ένα άλλο κράτος μέλος νοιώθοντας απολύτως ασφαλής. Η 
Επιτροπή πιστεύει ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέχρι το έτος 2013. Ο εισηγητής το 
ελπίζει, αλλά πιστεύει ότι αυτό θα συμβεί μόνον εάν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα 
που χρειάζονται για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Χαιρετίζουμε την ενίσχυση του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Θα πρέπει 
μελλοντικά να δοθούν στα κέντρα αυτά επαρκείς πόροι ώστε να μπορούν να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και να ανταποκρίνονται με ταχέως στις ανακύπτουσες τάσεις και εξελίξεις.

Ο εισηγητής τονίζει ότι η προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ έχει και εξωτερική 
διάσταση, όπως απέδειξαν σαφώς τα πρόσφατα συμβάντα της εισαγωγής ανασφαλών 
παιχνιδιών. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των παραπόνων του κοινοτικού συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών (RAPEX) 
καταδεικνύει ότι και σ' αυτό τον τομέα πρέπει να γίνουν πολλά. Οι καταναλωτές πρέπει να 
μπορούν να εμπιστεύονται όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά - τόσο 
τα παραγόμενα στην ΕΕ όσο και τα προερχόμενα από τρίτες χώρες.

Πρέπει να δοθεί ειδική έμφαση στην προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων καταναλωτών, όπως 
είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Ο αριθμός των ηλικιωμένων στην Ευρώπη θα αυξηθεί 
σημαντικά στο εγγύς μέλλον. Τα κράτη μέλη και οι οργανώσεις καταναλωτών θα πρέπει να 
δώσουν προσοχή στην εκπαίδευση των καταναλωτών· η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να 
αρχίζει ήδη από τα σχολεία και να αποτελεί διαρκές στοιχείο της δια βίου εκπαίδευσης. 
Χρειάζονται ενημερωτικές εκστρατείες ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη προς ενίσχυση της 
συνειδητοποίησης των καταναλωτών.

Είναι απαραίτητο ένα ευρωπαϊκής κλίμακας σύστημα συλλογικής προσφυγής. Μια αυθεντική 
εσωτερική αγορά με κινητικότητα των καταναλωτών θα πρέπει και να τους παρέχει τα 
εργαλεία για την επίτευξη επανόρθωσης εάν κάτι δεν πάει καλά. Ενώ οι διαφορές θα πρέπει 
κυρίως να ρυθμίζονται εξωδικαστικά, θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αντιμετώπισης
του θέματος με δικαστικά μέσα.

Είναι σημαντική η άντληση διδαγμάτων από το μη ικανοποιητικό σύστημα συλλογικών 
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αγωγών των ΗΠΑ. Δεν πρέπει να αποτελέσει τη βάση για ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό 
σύστημα. Η συλλογική επανόρθωση δεν πρέπει να προσφέρει στους καταναλωτές νέα 
δικαιώματα, αλλά απλά να τους βοηθά για την πλήρη ικανοποίηση ήδη υφισταμένων 
δικαιωμάτων. Μια απαίτηση πρέπει πάντα να είναι ανάλογη προς την πραγματική βλάβη.

Μερικά κράτη μέλη έχουν ήδη σε λειτουργία κάποιο σύστημα· όμως τα συστήματα των 
κρατών μελών είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τα 
διάφορα εθνικά συστήματα. Ο εισηγητής προτείνει επ’ αυτού να εξετάσει η Επιτροπή το 
όφελος που θα προέκυπτε από τη θέσπιση ειδικού Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τους 
Καταναλωτές στα πλαίσια της υπηρεσίας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, θα συντόνιζε τις καταγγελίες για συλλογική αποζημίωση στην ΕΕ.

Ο εισηγητής χαιρετίζει το γεγονός ότι τελευταία τα συμφέροντα των καταναλωτών έχουν 
ενσωματωθεί καλύτερα σε άλλους τομείς πολιτικής. Αυτή η εξέλιξη πρέπει να συνεχιστεί. 
Κατά την ανάπτυξη νέων πολιτικών πρέπει πάντοτε να εξετάζονται τα συμφέροντα των 
καταναλωτών. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές θα αντλούν τα πλήρη οφέλη της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.
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