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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013
(2007/2189(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité getiteld ‘EU-strategie voor het 
consumentenbeleid 2007-2013 - consumenten mondig maken, hun welzijn verbeteren en 
hun effectief bescherming bieden’ (COM(2007) 99),

– gezien de resolutie van de Raad over de EU-strategie voor het consumentenbeleid (2007-
2013) van 30-31 mei 2007,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2007 over de verplichtingen van 
grensoverschrijdende dienstverleners1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2007 over het groenboek over de 
herziening van het consumentenacquis2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2007 over de evaluatie van de 
interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en 
handhaving3,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over een interne 
markt voor het Europa van de 21ste eeuw (COM(2007) 724),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's dat als 
begeleidend document dient bij de mededeling over een interne markt voor het Europa 
van de 21ste eeuw over diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten 
van algemeen belang: een nieuw Europees engagement (COM(2007) 725),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over kansen, 
toegang en solidariteit: naar een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw 
(COM(2007) 726),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld ‘Initiatieven op het 
gebied van de financiële retaildiensten’ (Initiatives In The Area of Retail Financial 
Services) dat als begeleidend document dient bij de mededeling van de Commissie over 
een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw (SEC(2007)1520),

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007) 421.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007) 383.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2007) 367.
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– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, en de 
adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie juridische 
zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2008),

Inleiding

1. begroet met instemming de mededeling van de Commissie over de EU-strategie voor het 
consumentenbeleid;

2. stelt zich op het standpunt dat een horizontale benadering van het consumentenbeleid 
noodzakelijk is en dat het van essentieel belang is dat er op alle relevante beleidsterreinen 
rekening wordt gehouden met de belangen van de consument; juicht daarom toe dat de 
Commissie er de aandacht op vestigt dat de interne markt meer ontvankelijk moet zijn
voor de verwachtingen en zorgen van de burger; herinnert de Commissie er in dit verband 
aan dat consumentenbeleid op alle beleidsterreinen een rol moet spelen, reeds in de fase 
van de effectbeoordeling;

3. benadrukt het feit dat de herziening van het consumentenacquis moet leiden tot een 
coherenter juridisch kader voor de rechten van de consument; herinnert nog eens aan zijn 
voorkeur voor een gemengde benadering, dat wil zeggen een horizontaal instrument dat 
primair ten doel heeft om de coherentie van bestaande wetgeving te waarborgen en de 
mogelijkheid biedt om de mazen in de wet te dichten door sectoroverschrijdende 
vraagstukken die bij alle richtlijnen spelen onder één noemer, in consistente wetgeving, te 
behandelen; is van mening dat specifieke vragen afzonderlijk moeten worden behandeld
in de sectorale richtlijnen;

4. juicht het voorstel toe om binnen de Commissie contactpersonen aan te stellen voor 
consumenten; spoort elk directoraat-generaal aan om jaarverslagen te publiceren over hoe 
het consumentenbeleid geïntegreerd is op het terrein waarvoor het verantwoordelijk is;

5. stelt zich op het standpunt dat een sterke consumentenbescherming en een effectief
verhaalssysteem in heel Europa goed is voor zowel consumenten als concurrerende 
producenten en verkopers; onderstreept het feit dat dit bedrijven zal stimuleren om 
goederen met een grotere duurzaamheid te produceren en te verkopen, hetgeen tot meer 
duurzame groei zal leiden; onderstreept het feit dat effectieve en verbeterde 
consumentenbescherming vereist is om tot een beter functionerende interne markt te 
komen;

6. roept op tot maatregelen die ervoor zorgen dat de 27 nationale minimarkten in de EU ook 
echt tot de grootste retailmarkt ter wereld zullen worden getransformeerd; stelt zich op 
het standpunt dat dit vereist dat burgers zich even veilig voelen wanneer ze via het 
Internet winkelen als in de winkel om de hoek, en dat kleine en middelgrote bedrijven 
(KMO's) overal in de interne markt op dezelfde eenvoudige regels kunnen vertrouwen; 
roept de Commissie op om na te denken over manieren om KMO's beter te beschermen;
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7. benadrukt dat Europese normen voor het consumentenbeleid als referentiekader moeten 
dienen voor wereldwijde normen en verwelkomt het feit dat Europa een trendsetter is, die 
zijn ‘zachte macht’ gebruikt om de rechten van de consument wereldwijd te verbeteren; 

8. moedigt de Commissie aan om de rechten van de consument op het gebied van de 
productveiligheid te blijven verbeteren door het markttoezicht te verbeteren,
CE-markering meer inhoudelijke betekenis te geven en te kijken wat de mogelijkheden 
zijn om Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 
2001 inzake algemene productveiligheid1 (‘de richtlijn algemene productveiligheid’) te 
herzien;

Beter gefundeerde kennis

9. stelt zich op het standpunt dat niet van de aanname kan worden uitgegaan dat 
consumenten altijd rationeel handelen voorafgaand aan een aankoop en ook niet dat ze in 
geval van problemen om een schadeloosstelling vragen; vraagt daarom om meer aandacht 
voor het daadwerkelijke consumentengedrag; herinnert aan de onlangs goedgekeurde 
begrotingspost, voorgesteld door het Europees Parlement, voor een pilotproject dat er 
inter alia op is gericht een consumentendatabank te ontwikkelen en enquêtes en
interviews te houden, en een vergelijking te maken van hetgeen er in de lidstaten is 
bereikt; juicht het werk van de Commissie toe om een scorebord voor consumentenbeleid 
in te stellen dat inter alia een verbeterd inzicht zal opleveren in prijsstructuren en 
consumentengedrag en consumententevredenheid;

10. verwelkomt het gebruik van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling als instrument om het analytische en empirische begrip van 
consumentengedrag te vergroten;

11. stelt zich op het standpunt dat consumentenbescherming prioriteit moet krijgen als 
industrieën en bedrijven producten en diensten ontwerpen en plannen en dat het van 
essentieel belang is om marktveranderingen te onderzoeken; spoort de Commissie aan om 
maatregelen door te voeren om dit te bereiken;

12. onderstreept dat consumentenbeleid er niet alleen toe moet dienen om ontstane schade te 
herstellen, maar ook gericht moet zijn op de toekomst; stelt zich op het standpunt dat als 
reactie op eventuele problemen die kunnen ontstaan ten gevolge van de invoering van 
nieuwe technologieën of veranderde voorkeuren het aantal klachten op zichzelf geen 
toereikende indicator is voor de gebieden waarop het beleid zich moet concentreren;

13. stelt zich op het standpunt dat de belangen van de consument beter worden gediend door 
ondernemingen collectief richtsnoeren te bieden, in plaats van de aandacht op 
afzonderlijke ondernemingen te richten; merkt op dat dit bijvoorbeeld duidelijk is 
gebleken bij de recente incidenten in verband met gevaarlijk speelgoed; 

14. roept op tot maatregelen die de dialoog tussen consumenten en het bedrijfsleven op 
EU-niveau verbeteren; stelt zich op het standpunt dat een goede dialoog, met inbegrip 

                                               
1 PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.
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van een uitwisseling van de beste praktijken, de problemen op de interne markt zou 
kunnen verminderen;

15. onderstreept het feit dat de EU en de lidstaten meer moeten investeren in voorlichtings-
en opvoedingscampagnes voor de consument; is van mening dat consumentenopvoeding 
al op de basisschool moet beginnen; benadrukt dat een dergelijke opvoeding een integraal 
onderdeel dient te zijn van levenslang leren;

16. is van mening dat er meer nadruk moet worden gelegd op de speciale behoeften van 
kwetsbare groepen bij het ontwerpen van consumentenbeleid en dat er rekening moet
worden gehouden met demografische ontwikkelingen; verzoekt om speciale aandacht 
voor de behoeften van ouderen; 

Verscherpte aandacht voor diensten

17. herinnert aan zijn resolutie over de verplichtingen van grensoverschrijdende 
dienstverleners; kijkt uit naar het werkprogramma van de Commissie over deze kwestie; 
vraagt de Commissie om haar intenties op dit terrein, zo die er zijn, nader toe te lichten; 

18. stelt zich op het standpunt dat zowel particuliere diensten als diensten van algemeen 
belang onder de reikwijdte van de richtlijn over algemene productveiligheid moeten
vallen om het vertrouwen in grensoverschrijdende dienstentransacties te vergroten;

19. stelt zich op het standpunt dat er meer aandacht moet komen voor het oplossen van 
juridische onzekerheden die te maken hebben met diensten van algemeen belang; 

20. onderstreept het feit dat adequate consumentenbescherming noodzakelijk is inter alia met 
betrekking tot de posterijen, en de water-, energie- en telecommunicatiesector; 
onderstreept het feit dat de liberalisering van de betreffende sectoren altijd moet leiden tot 
concrete verbeteringen voor de consument; 

21. stelt zich op het standpunt dat verdere actie nodig is op het gebied van de financiële 
retaildiensten; juicht de intentie van de Commissie toe om initiatieven te lanceren om de 
keuze en mobiliteit van de consument binnen de interne markt te verbeteren; roept de 
Commissie op onderzoek te doen naar het mogelijke protectionisme van financiële 
instellingen als banken en verzekeringsmaatschappijen; 

Verbeterde verhaalsmogelijkheden

22. juicht toe dat de strategie gericht is op betere handhaving en verhaalsmogelijkheden; stelt 
zich op het standpunt dat dit verreweg de belangrijkste factor is om 
consumentenvertrouwen in de interne markt op te bouwen; pleit voor een verdere
uitwerking van dit vraagstuk;

23. stelt zich op het standpunt dat geschillen primair buiten de rechtbank om moeten worden
geregeld, aangezien oplossingen die via niet-juridische verhaalsmiddelen worden bereikt 
vaak sneller en tegen lagere kosten tot stand komen; dit standpunt onderstreept de 
behoefte aan een versterking van de Europese consumentencentra (ECC's) en SOLVIT en 
vraagt om meer financiële middelen voor hun netwerk;
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24. roept de Commissie op om de intrinsieke waarde te verkennen van de instelling van een 
speciale Europese ombudsman voor consumenten ten burele van de Europese 
ombudsman;

25. merkt op dat er in enkele maar niet alle lidstaten reeds een collectief verhaalssysteem 
bestaat; neemt kennis van het feit dat consumenten in dit opzicht niet gelijk worden 
behandeld in de EU;

26. spoort de Commissie aan om initiatieven voor een collectief verhaalssysteem te 
presenteren, of die nu komen van een ombudsman voor consumenten of een andere 
relevante overheidsinstantie; onderstreept het feit dat het Europese systeem anders moet 
zijn dan het Amerikaanse class action-systeem en dat claims altijd verband moeten 
houden met de feitelijke schade; onderstreept het feit dat een collectief verhaalssysteem 
niet ten doel heeft om consumenten nieuwe rechten te geven, maar puur een nieuw 
middel is om toe te zien op de naleving van bestaande rechten; stelt zich op het standpunt 
dat het systeem een flinke reikwijdte moet hebben, eenvoudig toegankelijk moet zijn en 
gebaseerd moet zijn op een juist evenwicht tussen informatieverstrekking en 
vertrouwelijkheid;

o

o o

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Bij alle EU-wetten moet er rekening worden gehouden met de bescherming van de 
consument; dit moet niet als een apart beleidsterrein worden beschouwd. Het is geen 
bijvoegsel aan de interne markt en ook geen zoethoudertje dat ervoor moet zorgen dat mensen 
zich prettiger voelen. Het is een essentieel stukje van de puzzel; als dit ontbreekt is de interne 
markt niet af. Uw rapporteur begroet met instemming de EU-strategie voor het 
consumentenbeleid 2007-2013, maar stelt zich ook op het standpunt dat de strategie een actief 
en doorlopend vervolg moet krijgen om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor 
consumenten.

De Europese interne markt kan in potentie de grootste retailmarkt ter wereld worden, maar dit 
doel is nu nog niet bereikt. Een ontbrekend stukje van deze puzzel is het gebrek aan 
consumentenvertrouwen in de EU, het absolute vertrouwen dat men in een andere lidstaat 
altijd en overal kan consumeren en zich daarbij absoluut veilig kan voelen. De Commissie 
heeft er alle vertrouwen in dat dit doel uiterlijk in 2013 zal worden bereikt. Uw rapporteur 
hoopt dat dit bewaarheid wordt, maar is van mening dat dit slechts zal gebeuren als we de 
maatregelen ten uitvoer kunnen brengen die nodig zijn om het vertrouwen en zelfvertrouwen 
van de consument te versterken.

De versterking van het netwerk van Europese consumentencentra wordt toegejuicht. Deze 
centra moeten in de toekomst voldoende middelen krijgen, zodat ze effectief kunnen opereren 
en snel kunnen reageren op nieuwe trends en ontwikkelingen.

Uw rapporteur onderstreept dat de consumentenbescherming in de EU ook een externe 
dimensie heeft, zoals onlangs duidelijk is gebleken uit de incidenten met de invoer van 
onveilig speelgoed. Uit de grote toename van het aantal klachten bij het snelle 
waarschuwingssysteem voor gevaarlijke consumentenproducten (RAPEX) blijkt dat er ook op 
dit gebied (nog) veel gedaan moet worden. De consument moet alle producten die op de 
interne markt circuleren kunnen vertrouwen - zowel producten die afkomstig zijn uit de EU 
als producten die afkomstig zijn uit derde landen.

Speciale aandacht moet worden gericht op de bescherming van bijzonder kwetsbare 
consumenten, zoals kinderen en ouderen. Het aantal ouderen in Europa zal de komende jaren 
snel en aanzienlijk toenemen. De lidstaten en consumentenorganisaties moeten zich richten op 
consumentenopvoeding; dit moet al op de basisschool beginnen en als een rode draad door het
levenslang leren lopen. Vooral in de nieuwe lidstaten zijn voorlichtingscampagnes van 
essentieel belang om consumenten beter bewust te maken. 

Een Europabreed collectief verhaalssysteem is onontbeerlijk. Een echte interne markt met 
mobiele consumenten moet hun ook de instrumenten geven om een schadeloosstelling te 
verkrijgen mocht er iets verkeerd gaan. Hoewel geschillen primair buiten de rechtbank om 
geregeld moeten worden, moet er ook de mogelijkheid zijn om de kwestie met juridische 
middelen aan te pakken.

Het is belangrijk lessen te trekken uit het onbevredigende Amerikaanse class action-systeem. 
Dit moet niet het fundament worden van een mogelijk Europees systeem. Een collectief
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verhaalssysteem moet consumenten geen nieuwe rechten geven maar hen louter bijstaan, 
zodat ze hun bestaande rechten ten volle kunnen uitoefenen. Een claim moet altijd verband 
houden met de feitelijke schade die is opgetreden.

Enkele lidstaten hebben reeds een functionerend systeem, maar dat systeem verschilt van 
lidstaat tot lidstaat. De Commissie onderzoekt momenteel de verschillende nationale systemen
die er zijn. In een voorstel van de rapporteur dienaangaande wordt de Commissie aangespoord
om de intrinsieke waarde te verkennen van de instelling van een speciale Europese 
ombudsman voor consumenten ten burele van de Europese ombudsman, die inter alia de 
collectieve verhaalsklachten in de EU zou moeten coördineren.

Uw rapporteur juicht het feit toe dat consumentenbelangen onlangs beter zijn geïntegreerd in 
andere beleidsterreinen. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling verder wordt versterkt. Er 
moet altijd rekening worden gehouden met consumentenbelangen bij de ontwikkeling van 
nieuwe politieke maatregelen. Dit is van essentieel belang om te garanderen dat consumenten 
ten volle profiteren van de interne markt in de EU.
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