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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 169 ΣΛΕΕ και το άρθρο 38 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών·

2. επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των επιβατών πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνεκτική επιβολή 
των εν λόγω δικαιωμάτων·

3. τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε αποτελεσματική και ισότιμη προστασία, 
ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς τους· ζητεί έναν ενιαίο κανονισμό που θα 
περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις και τις αρχές των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ούτως 
ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός και να εξομαλυνθούν οι ανακολουθίες που υπάρχουν 
στις διάφορες πτυχές των δικαιωμάτων των επιβατών·

4. ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως σε όλες τις μορφές μεταφορών, σε όλες τις χώρες μέλη και 
σε όλα τα διασυνοριακά ταξίδια, τα δέκα δικαιώματα των επιβατών, όπως εκδόθηκαν από 
την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της·

5. τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα 
δικαιώματα αυτά προτού αγοράσουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες, καθώς και η διάθεση των 
πληροφοριών αυτού του είδους κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδίου· ζητεί μέτρα που θα 
ενισχύσουν τον ρόλο των κέντρων καταναλωτών στην επίλυση προβλημάτων και 
διαφορών όπου εμπλέκονται καταναλωτές, και θα διασφαλίζουν την ύπαρξη 
αποτελεσματικών μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και συλλογικών μέσων 
προσφυγής· προτρέπει, εν προκειμένω, στη δημιουργία ενιαίου ιστοτόπου παροχής 
βοήθειας που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών 
(www.travel.eu)·

6. ζητεί την ανάπτυξη μέσων για ολόκληρη την ΕΕ που θα διασφαλίζουν τη βέλτιστη 
πολυτροπικότητα στο πλαίσιο αποδοτικών και απρόσκοπτων διασυνοριακών υπηρεσιών 
δημόσιων μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλισθεί τόσο η ελεύθερη κυκλοφορία των 
ανθρώπων όσο και η ανταγωνιστικότητα των εν λόγω υπηρεσιών έναντι της χρήσης 
ιδιωτικών οχημάτων·

7. τονίζει ότι οι μεταφορείς πρέπει να τοποθετούν σε κάθε τερματικό σταθμό ή αερολιμένα 
όπου δραστηριοποιούνται τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο ή/και να παρέχουν γραφείο 
καταγγελιών που θα είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει άμεσες αποφάσεις σε περίπτωση 
διακοπής·

8. τονίζει ότι στους επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα ή με αναπηρία πρέπει να 
παρέχονται ίσες ευκαιρίες ταξιδίου και απεριόριστη πρόσβαση και βοήθεια σε σχέση με 
τις υπηρεσίες.


