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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013
(2007/2189(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med titeln ”EU:s strategi för 
konsumentpolitiken 2007–2013 – Starkare konsumenter, högre välbefinnande för 
konsumenterna och ett effektivt konsumentskydd” (KOM(2007)0099),

– med beaktande av rådets resolution av den 30–31 maj 2007 om EU:s strategi för 
konsumentpolitiken (2007–2013),

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2007 om skyldigheter för 
tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster1,

– med beaktande av sin resolution av den 6 september 2007 om grönboken om översynen 
av konsumentregelverket2,

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre 
marknaden: undanröjande av hinder och ineffektivitet genom bättre genomförande och 
verkställighet3,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln ”En 
inre marknad för framtidens Europa” (KOM(2007)0724),

– med beaktande av meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln ”Med 
anknytning till meddelandet ’En inre marknad för framtidens Europa’ – Tjänster av 
allmänt intresse, däribland sociala tjänster av allmänt intresse – ett nytt europeiskt 
åtagande” (KOM(2007)0725),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln 
”Möjligheter, tillgång och solidaritet: mot en ny samhällsvision för tjugohundratalets 
Europa” (KOM(2007)0726),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument med titeln ”Initiativ på området för 
finansiella tjänster för detaljhandeln”, anknytande dokument till kommissionens 
meddelande med titeln ”En inre marknad för framtidens Europa” (SEK(2007)1520),

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0421.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0383.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0367.
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– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för 
rättsliga frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män (A6-…/2008), och av följande skäl:

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om EU:s strategi för 
konsumentpolitiken.

2. Europaparlamentet anser att det krävs ett övergripande tillvägagångssätt för 
konsumentpolitiken och att det är mycket viktigt att ta hänsyn till konsumenternas 
intressen inom alla relevanta politikområden. Parlamentet välkomnar därför att 
kommissionen betonar behovet av att se till att den inre marknaden är mer lyhörd för 
medborgarnas förväntningar och problem. I detta avseende påminner parlamentet 
kommissionen om att det är viktigt att ta hänsyn till konsumentpolitiken inom alla 
politikområden så tidigt som möjligt, helst redan när konsekventanalysen genomförs.

3. Europaparlamentet betonar att syftet med översynen av konsumentregelverket bör vara 
att skapa en mer sammanhängande rättslig ram för konsumenternas rättigheter. 
Parlamentet påminner om att det föredrar ett blandat tillvägagångssätt, det vill säga ett 
horisontellt instrument som vid behov kombineras med vertikala åtgärder vars främsta 
målsättning ska vara att göra den gällande lagstiftningen konsekvent och göra det möjligt 
att täppa till kryphål genom att ett visst antal frågor som rör samtliga direktiv behandlas 
tillsammans. Parlamentet anser emellertid att vissa frågor även i fortsättningen bör 
behandlas separat inom ramen för sektorsvisa direktiv.

4. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att kontaktpersoner ska utses inom 
kommissionen, och uppmanar varje generaldirektorat att offentliggöra årsrapporter om 
hur konsumentpolitiken integreras i deras respektive ansvarsområden.

5. Europaparlamentet anser att ett starkt konsumentskydd och ett effektivt system för 
prövning inom hela EU kommer att gagna såväl konsumenterna som konkurrenskraftiga 
producenter och säljare. Parlamentet understryker att detta kommer att sporra företagen 
att producera och sälja mer slitstarka varor, vilket i sin tur leder till ökad hållbar 
utveckling. Parlamentet betonar att ett effektivt och förbättrat konsumentskydd är 
nödvändigt för att skapa en bättre fungerande inre marknad.

6. Europaparlamentet påpekar att syftet med de vidtagna åtgärderna måste vara att se till att 
de 27 nationella små marknaderna inom EU verkligen kommer att förvandlas till världens 
största detaljhandelsmarknad. Detta innebär att medborgarna ska kunna känna sig lika 
trygga när de handlar på Internet som i den lokala butiken, och att små och medelstora 
företag ska kunna lita på att samma bestämmelser gäller överallt på den inre marknaden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen överväga hur man bäst kan förbättra skyddet för 
små och medelstora företag i detta avseende.
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7. Europaparlamentet betonar att EU:s konsumentpolitiska normer bör fungera som en 
referensram för globala konsumentskyddsnormer och välkomnar att EU går före och visar 
vägen på detta område genom att utnyttja sitt ”mjuka” inflytande för att förbättra 
konsumenternas rättigheter på global nivå.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att garantera konsumenternas 
rättigheter när det gäller produktsäkerhet genom att förbättra marknadsövervakningen, 
stärka CE-märkningen och överväga möjligheten att se över Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet1

(”allmänna produktsäkerhetsdirektivet”).

Förbättrad kunskapsbas

9. Europaparlamentet anser att konsumenterna inte alltid kan förväntas agera rationellt före 
ett inköp eller begära ersättning om de skulle stöta på problem, och anser därför att det 
krävs ökade insatser för att skapa ett verkligt beteendemönster hos konsumenterna. I detta 
sammanhang påminner parlamentet om den budgetpost som nyligen inrättats på 
parlamentets förslag, i syfte att inleda ett pilotprojekt för att bland annat ta fram en 
konsumentdatabas och genomföra undersökningar och intervjuer samt jämföra
medlemsstaternas resultat på detta område. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete 
för att inrätta en resultattavla för konsumentpolitiken, vilket kommer att göra det lättare 
att förstå bland annat prisstrukturer, konsumenternas beteendemönster samt vad som ger 
konsumenttillfredsställelse.

10. Europaparlamentet välkomnar att det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk 
utveckling kommer att användas som ett verktyg för att ytterligare öka den analytiska och 
empiriska förståelsen av konsumenternas beteendemönster.

11. Europaparlamentet anser att näringslivet och företagen bör prioritera konsumentskyddet 
när de formger och planerar produkter och tjänster, och att det är viktigt att undersöka 
marknadsförändringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder i 
detta avseende.

12. Europaparlamentet understryker att konsumentpolitiken inte bara bör bidra till att 
avhjälpa skador när de redan har uppstått, utan att den även bör ha en långsiktig 
inriktning, och anser att antalet klagomål inte är en tillräcklig indikator för att avgöra 
vilka områden man bör inrikta sig på för att bemöta eventuella problem som uppstår till 
följd av införandet av ny teknik eller ändrade preferenser.

13. Europaparlamentet anser att konsumenternas intresse tillvaratas på ett bättre sätt genom 
att man satsar på gemensam vägledning av företagen i stället för att koncentrera sig på 
enskilda företag, och konstaterar att detta till exempel har varit märkbart i den senaste 
tidens incidenter med farliga leksaker.

                                               
1 EUT L 11, 15.1.2002, s. 4.
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14. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att förbättra dialogen mellan konsumenterna 
och företagen på EU-nivå, och anser att en bra dialog, som även omfattar utbyte av bästa 
praxis, kan bidra till att minska problemen på den inre marknaden.

15. Europaparlamentet understryker att EU och medlemsstaterna bör investera mer i 
konsumentinformation och utbildningskampanjer. Parlamentet anser vidare att 
konsumentutbildningen bör inledas redan i grundskolan och betonar att 
konsumentutbildning måste vara en integrerad del i strategin för livslångt lärande.

16. Europaparlamentet anser att man vid utformningen av konsumentpolitiken i större 
utsträckning bör betona sårbara gruppers särskilda behov, och att den demografiska 
utvecklingen bör beaktas. Parlamentet efterlyser därför en särskild betoning på äldre 
personers behov.

Ökad inriktning på tjänster

17. Europaparlamentet erinrar om sin resolution om skyldigheter för tillhandahållande av 
gränsöverskridande tjänster, och ser fram emot kommissionens arbetsprogram om denna 
fråga. Parlamentet uppmanar kommissionen att klargöra om den har för avsikt att inleda 
ytterligare initiativ på detta område.

18. Europaparlamentet anser att både privata tjänster och tjänster av allmänt intresse bör 
omfattas av det allmänna produktsäkerhetsdirektivets tillämpningsområde för att öka 
förtroendet för transaktioner i samband med gränsöverskridande tjänster.

19. Europaparlamentet anser att insatserna för att ta itu med den rättsliga osäkerheten kring 
tjänster av allmänt intresse måste ökas.

20. Europaparlamentet understryker att det även krävs ett lämpligt konsumentskydd för 
posttjänster, vatten, energi och telekommunikationer, och betonar att avregleringen av 
dessa sektorer alltid måste medföra konkreta förbättringar för konsumenterna.

21. Europaparlamentet anser att det krävs ytterligare åtgärder på området för finansiella 
tjänster och välkomnar att kommissionen har för avsikt att inleda initiativ för att förbättra 
kundernas valmöjligheter och rörlighet på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka den eventuella protektionism som kan finnas bland 
finansiella institutioner som banker och försäkringsföretag.

Bättre möjligheter till prövning

22. Europaparlamentet välkomnar strategins inriktning på bättre tillämpning av 
konsumentlagstiftningen och förbättrade möjligheter till prövning, och anser att detta är 
den absolut viktigaste faktorn för att öka konsumenternas förtroende för den inre 
marknaden. Parlamentet förespråkar följaktligen ytterligare insatser på detta område.

23. Europaparlamentet anser att konsumenttvister främst bör lösas utanför domstol, eftersom 
tvistlösning i godo går snabbare och kostar mindre. Parlamentet anser vidare att detta 
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understryker behovet av att stärka nätverket för europeiska informationscentrum för 
konsumenter och SOLVIT, och begär ökade ekonomiska resurser för dessa nätverk.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka fördelarna med att inrätta en 
särskild europeisk konsumentombudsman inom Europeiska ombudsmannens kontor.

25. Europaparlamentet konstaterar att det i några, men inte alla, medlemsstater redan finns ett 
gemensamt system för prövning, och konstaterar vidare att konsumenterna inte behandlas 
lika inom EU i detta avseende.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram initiativ för ett kollektivt 
system för prövning (grupptalan), där huvudaktören ska vara konsumentombudsmannen 
eller en annan relevant myndighet. Parlamentet understryker att EU:s system måste vara 
annorlunda än det amerikanska systemet med kollektiv talan, och att reklamationerna 
alltid måste vara kopplade till den faktiska skadan. Parlamentet betonar vidare att syftet 
med ett kollektivt prövningssystem inte är att ge konsumenterna nya rättigheter, utan 
endast är ett nytt sätt för att hjälpa konsumenterna att genomdriva sina befintliga 
rättigheter fullt ut. Parlamentet anser vidare att systemet bör ha ett brett 
tillämpningsområde, vara lättillgängligt och bygga på en lämplig balans mellan 
information och sekretess.

o

o o

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Konsumentskyddet måste beaktas i all EU-lagstiftning och ska inte betraktas som ett enskilt 
politikområde. Konsumentskyddet är inte ett tillägg till den inre marknaden, och är inte heller 
något ersättningsmedel för att få medborgarna att känna sig tryggare. Det är en viktig 
pusselbit, och en nödvändig beståndsdel för att skapa en fullt fungerande inre marknad. 
Föredraganden välkomnar EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013, men anser att det 
krävs en aktiv och kontinuerlig uppföljning av strategin för att den verkligen ska utvecklas till 
fördel för konsumenterna.

EU:s inre marknad har potential att bli världens största detaljhandelsmarknad, men hittills har 
detta mål inte nåtts. En bit som saknas i detta ofullständiga pussel är det bristande 
konsumentförtroendet inom EU. Konsumenterna måste kunna känna sig fullständigt trygga att 
konsumera var och när de vill i en annan medlemsstat. Kommissionen är övertygad om att 
detta mål kommer att nås till 2013. Föredraganden hoppas att det kommer att visa sig vara 
sant, men anser att det enda sättet att nå detta mål är att EU vidtar de åtgärder som krävs för 
att öka konsumenternas tillit och förtroende.

Föredraganden välkomnar att kommissionen har för avsikt att förstärka nätverket för 
europeiska informationscentrum för konsumenter. Informationscentrumen bör ges tillräckliga 
resurser för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt i framtiden och reagera 
snabbt på nya tendenser och ny utveckling.

Föredraganden betonar att konsumentskyddet i EU även har en yttre dimension, vilket den 
senast tidens incidenter när det gäller import av farliga leksaker tydligt har visat. Den stora 
ökningen av antalet klagomål till EU:s system för snabb varning för produkter som medför 
allvarliga risker (Rapex) visar att mycket återstår att göra även i detta avseende. 
Konsumenterna måste kunna lita på att alla produkter som cirkulerar på den inre marknaden 
är säkra – både produkter som kommer från EU och produkter från tredjeländer.

Skyddet av särskilt sårbara konsumenter, såsom barn och äldre, bör betonas särskilt. Antalet 
äldre personer i EU kommer att öka avsevärt under de kommande åren. Medlemsstaterna och 
konsumentorganisationerna bör satsa på en konsumentutbildning som inleds redan i skolan 
och sedan löper som en tråd i det livslånga lärandet. Konsumentinformationskampanjer är 
särskilt viktiga i de nya medlemsstaterna.

Ett EU-omfattande gemensamt system för prövning är absolut nödvändigt. På en verklig inre 
marknad med rörliga konsumenter måste konsumenterna också ha tillgång till de nödvändiga 
verktygen för att kunna kräva ersättning om de stöter på problem. Tvister bör främst avgöras 
utanför domstolen, men det bör även finnas möjligheter att hantera sådana problem genom 
rättsliga förfaranden.

Det är viktigt att dra lärdomar av det bristfälliga amerikanska systemet med kollektiv talan. 
Detta system bör inte utgöra grunden för ett eventuellt EU-system. Syftet med ett kollektivt 
prövningssystem inte är att ge konsumenterna nya rättigheter, utan endast att hjälpa 
konsumenterna att genomdriva sina befintliga rättigheter fullt ut. En reklamation ska alltid 
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vara kopplad till den faktiska skada som har uppstått.

System för kollektiv prövning finns redan i en del medlemsstater, men systemen skiljer sig åt 
mellan medlemsstaterna. Kommissionen undersöker för närvarande de olika nationella system 
som finns. I detta avseende föreslår föredraganden att kommissionen undersöker fördelarna 
med att inrätta en särskild europeisk konsumentombudsman inom 
Europeiska ombudsmannens kontor, som bland annat skulle samordna gemensamma 
klagomål som tas upp till prövning inom EU.

Föredraganden välkomnar att integrationen av konsumenternas intressen i andra 
politikområden har förbättrats under den senaste tiden. Det är viktigt att denna utveckling 
stärks ytterligare. Konsumenternas intresse måste alltid beaktas när ny politik utformas. Detta 
är en central faktor för att garantera att konsumenterna kan dra full nytta av EU:s inre 
marknad.
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