
Περίληψη για τον πολίτη  
Τέταρτη έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων των καταναλωτικών 

αγορών 
ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ; 

• ∆ύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, η ΕΕ δηµοσιεύει πίνακα µε τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές στις αγορές. Το έγγραφο αυτό εξετάζει την ικανοποίηση των 
καταναλωτών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις καταγγελίες, την ευκολία σύγκρισης 
προσφορών κ.λπ. 

• Παράλληλα, αναλύει τις τιµές των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών, δηλαδή,  πώς 
διαµορφώνονται αυτές στα διάφορα κράτη µέλη και κατά πόσο αντανακλούν την αγοραστική 
δύναµη των καταναλωτών. 

• Μετά τη δηµοσίευση του πίνακα αποτελεσµάτων, εξετάζονται διεξοδικότερα οι αγορές µε τα 
περισσότερα προβλήµατα για τους καταναλωτές ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. 

• Ο πλέον πρόσφατος πίνακας δηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2010. 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ∆ΡΑΣΗ Η ΕΕ; 

• Η ΕΕ επιθυµεί να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές αποκοµίζουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς 
και, για το λόγο αυτό, πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις αγορές ώστε να εντοπίζει τα 
προβλήµατα και να προτείνει λύσεις.  

• Η οικονοµία της ΕΕ χρειάζεται νέες πηγές ανάπτυξης για να δηµιουργήσει περισσότερες θέσεις 
εργασίας. Οι καταναλωτές µπορούν να συµβάλουν στην προσπάθεια αυτή, αγοράζοντας 
καινοτόµα και αποτελεσµατικά αγαθά αλλά και υπηρεσίες, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα τη 
βελτίωση της ποιότητας και τη µείωση των τιµών. 

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ; 

• Οι καταναλωτές, δεδοµένου ότι θα βρίσκουν γρήγορα λύση στα προβλήµατά τους.  

• Οι επιχειρήσεις, που θα γίνουν ελκυστικότερες για τους καταναλωτές εφόσον τηρούν τους 
κανόνες και βελτιώνουν την προστιθέµενη αξία των προϊόντων τους. 

• Οι εθνικοί πολιτικοί ιθύνοντες, δεδοµένου ότι θα ενηµερώνονται καλύτερα για τα προβλήµατα 
των πολιτών αλλά και για τις αποτελεσµατικές πολιτικές που εφαρµόζουν άλλα κράτη µέλη.  

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΘΕΙ; 

• ∆ιασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο (2009), Λιανικές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (2009) και 
Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (2010). 

• Οι επόµενες αγορές που θα αναλυθούν είναι οι εξής: Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (2011) και αγορά 
κρέατος (2011). 

 


