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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
(2013/2153(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών (2011/2272(INI)),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα 
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20201,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή 
πολιτική καταναλωτών (2012/2133(INI))

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη μεταρρύθμιση 
των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (2011/2146(INI)),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/EΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών 
(EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας (COM(2012)0663),

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0453.
2 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ 
σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών 
υπηρεσιών,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και 
ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά 
επιβατών και των αποσκευών τους,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα 
(COM(2012)0352),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη 
δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας» (COM(2007)0386),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2012 προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας (COM(2012)0663),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
συμπεριλήφθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ιδίως το άρθρο 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), το άρθρο 11 
(ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης), το άρθρο 21 (απαγόρευση διακρίσεων), το 
άρθρο 23 (ισότητα γυναικών και ανδρών), το άρθρο 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων), 
το άρθρο 26 (ένταξη των ατόμων με αναπηρίες), το άρθρο 34 (κοινωνική ασφάλιση και 
κοινωνική αρωγή), το άρθρο 36 (πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος), το άρθρο 37 (προστασία του περιβάλλοντος) και το άρθρο 38 (προστασία 
του καταναλωτή),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της ΣΕΕ καθώς και το συνοδευτικό Πρωτόκολλο αριθ. 26 της
εν λόγω συνθήκης,
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη τον ελλιπή ορισμό του όρου «πάροχος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»
σε επίπεδο Ένωσης και τη διαφορετική ερμηνεία του στα κράτη μέλη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
όπως η εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών σε ελεύθερη πρόσβαση, και την 
ανάγκη θέσπισης υποχρεωτικών κανόνων για την πρόσβαση ευάλωτων καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές και απαιτούνται 
υποχρεωτικοί κανόνες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας·

Γενικά

1. φρονεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν φορείς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έχουν κοινά 
στοιχεία· ζητεί να εναρμονιστούν σε επίπεδο Ένωσης τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
καταναλωτών που αφορούν όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας·

2. τονίζει ότι στις υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
εμπίπτουν επίσης υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις ΥΓΟΣ το συντομότερο 
δυνατό·

3. επισημαίνει ότι η προστασία των καταναλωτών είναι αποτελεσματική μόνον όταν και τα 
δικαιώματα μπορούν να επιβάλλονται αποτελεσματικά· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
νομικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συλλογική προσφυγή·

4. τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να συμμετέχουν από κοινού με άλλους παράγοντες της 
κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα στον ορισμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και 
την αξιολόγηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας·

5. τονίζει ότι η συνολική προστασία των καταναλωτών προϋποθέτει ισχυρές και 
ανεξάρτητες οργανώσεις προστασίας καταναλωτών·

6. τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχή υπηρεσιών και ότι πρέπει 
να υπάρξουν ειδικοί ρυθμιστικοί κανόνες για «ευάλωτους καταναλωτές», όπως για 
παράδειγμα απαλλαγή από τέλη· σημειώνει ότι κάθε καταναλωτής είναι πιθανό να βρεθεί 
σε μια κατάσταση στην οποία να χρειάζεται ειδική προστασία·

Ενέργεια

7. επισημαίνει ότι η ελευθέρωση των αγορών ενέργειας δεν προκάλεσε αυτόματα 
περισσότερο ανταγωνισμό ούτε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και, από την 
οπτική των καταναλωτών, περιέπλεξε την προσφορά και τις τιμές·
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8. υπενθυμίζει ότι η αποκαλούμενη ενεργειακή πενία σημειώνει άνοδο σε πολλά κράτη μέλη 
και στο πλαίσιο αυτό καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το εν 
λόγω πρόβλημα, ιδίως δεδομένου ότι οι προμηθευτές αποκομίζουν οφέλη από τις 
ευνοϊκές τιμές χονδρικής πώλησης·

9. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ενεργειακή μετάβαση, δεδομένου ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν την πλέον βιώσιμη μορφή παραγωγής ενέργειας, 
και να μεριμνήσει εν προκειμένω ώστε οι δαπάνες να μην φορτώνονται στους 
καταναλωτές·

10. σημειώνει ότι πολλοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαθέτουν τα στοιχεία τους 
για σκοπούς σύγκρισης και ότι η αλλαγή προμηθευτή καθίσταται δυσχερής λόγω των 
περιοριστικών όρων λύσης της σύμβασης και διότι δεν υπάρχουν εύκολα προσβάσιμοι 
τρόποι για τη σύναψη σύμβασης· ζητεί μέτρα που να διευκολύνουν την αλλαγή 
προμηθευτών·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τιμές της ενέργειας δεν αντανακλούν τις 
πραγματικές δαπάνες και ότι εξωγενείς δαπάνες, όπως οι περιβαλλοντικές ζημιές, που δεν 
αποδεικνύονται, χρεώνονται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο· ζητεί τη θέσπιση μέτρων 
σχετικά με το πραγματικό κόστος και την εγγύηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

12. θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν όλες τις τιμές και τις 
μεταβολές τους με διαφάνεια και ότι απαιτούνται ελάχιστα πρότυπα για την κατάρτιση 
τιμολογίων·

13. πιστεύει ότι οι καταναλωτές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω ασυμμετρίας των 
πληροφοριών· ζητεί τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων ώστε να εξασφαλίζεται η 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών·

14. θεωρεί ότι κατά τη χρήση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, τα οφέλη των καταναλωτών 
και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να τίθενται στο επίκεντρο και 
ότι οι σχετικές δαπάνες δεν πρέπει να μετακυλήσουν στους καταναλωτές·

Τηλεπικοινωνίες

15. ζητεί νομοθετικά μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν σε όλους τους καταναλωτές την 
πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και μειώνουν το ψηφιακό 
χάσμα·

16. επισημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ένα ανοικτό και ουδέτερο διαδίκτυο και ότι η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ιδιωτικού βίου των 
καταναλωτών πρέπει να έχουν προτεραιότητα, δεδομένου ότι μόνον έτσι μπορεί να 
επιτευχθεί η εμπιστοσύνη·

17. διαπιστώνει ότι απαιτείται φορητότητα των δεδομένων και διαλειτουργικότητα ώστε να 
μειωθεί η εξάρτηση των καταναλωτών, να διαμορφωθεί μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών 
και να διευκολυνθεί η καινοτομία· θεωρεί ότι η αλλαγή παρόχων πρέπει να είναι δυνατή 
κάθε στιγμή για όλους τους καταναλωτές δωρεάν, χωρίς απώλειες δεδομένων και με 
εύκολο τρόπο·
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Ταχυδρομικές υπηρεσίες

18. διαπιστώνει ότι η ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν επέφερε τα 
αναμενόμενα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές, αλλά μάλλον κατέστρεψε δομές οι 
οποίες δύσκολα μπορούν να δημιουργηθούν εκ νέου·

19. τονίζει ότι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ευρείας κάλυψης πρέπει να εξασφαλιστεί 
σε ολόκληρη την Ένωση και στις αγροτικές περιοχές·

20. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις επιπτώσεις της ελευθέρωσης των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, και ιδίως εάν έχει εξασφαλιστεί αξιόπιστη καθολική παροχή υπηρεσιών και 
εάν επικρατούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις·

Δημόσια συγκοινωνία

21. αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια στον 
τομέα των μεταφορών, αλλά υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες αστικές μεταφορές δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω μέτρων·

22. τονίζει ότι η πρόσβαση σε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου, 
ευρείας κάλυψης και ελεύθερης πρόσβασης αποτελεί μέρος των βασικών υπηρεσιών και 
σε λιγότερο κερδοφόρες περιοχές·

23. υπενθυμίζει ότι η δημόσια συγκοινωνία με εύρυθμη λειτουργία και ελεύθερη πρόσβαση 
για όλους θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον, μεταξύ άλλων και λόγω της 
γήρανσης που κερδίζει έδαφος στη διαστρωμάτωση του πληθυσμού, ενώ είναι επίσης 
απαραίτητη για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020·

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

Ο όρος «φορέας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» δεν έχει ορισθεί σε επίπεδο Ένωσης και 
χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φορείς 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παρέχουν τόσο καθολικές όσο και δημόσιες υπηρεσίες: και εδώ, 
οι σχετικοί ορισμοί από την Επιτροπή ποικίλλουν εξαιρετικά. Επίσης, κάθε κράτος μέλος 
ερμηνεύει διαφορετικά ποιες υπηρεσίες πρέπει να διατίθενται από φορείς υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει πραγματική σύγχυση σχετικά με τους ορισμούς.

Ταυτόχρονα, όλες ή τουλάχιστον οι περισσότερες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παρουσιάζουν 
κοινά χαρακτηριστικά. Πρόκειται κυρίως για υπηρεσίες θεμελιώδεις για τη ζωή και την 
κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή των ανθρώπων στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα κάνουν χρήση της 
εκάστοτε υπηρεσίας, αλλά επιλέγουν μόνον τον πάροχό της. Συνεπώς, στη σχέση που 
υφίσταται μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του καταναλωτή, συχνά ο πάροχος έχει θέση 
υπεροχής και ο καταναλωτής θέση εξάρτησης.

Πέραν τούτου, πολλοί από τους τομείς αυτούς ελευθερώθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια με 
νομοθετικές ρυθμίσεις σε επίπεδο Ένωσης. Οι μεμονωμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
συζητήθηκαν τότε εκτενώς και προκάλεσαν διαμάχες, ενώ πολλοί φορείς πήραν σαφή θέση 
κατά των μέτρων ελευθέρωσης. Τα αποτελέσματα που επιδιώκονταν με την ελευθέρωση –
χαμηλότερες τιμές, καλύτερες επιλογές, νέες θέσεις εργασίας – σε πολλά κράτη μέλη δεν 
επιτεύχθηκαν. Αντίθετα, η εφαρμογή της νομοθεσίας κατέληξε σε πολλές περιοχές στην 
κατάργηση υφιστάμενων δομών εις βάρος των καταναλωτών, στην αύξηση των τιμών, στην 
περιπλοκή των συμβατικών όρων και στην απώλεια θέσεων εργασίας.

Προκειμένου να περιορίσει την έκταση της έκθεσής του, ο εισηγητής περιορίστηκε αρχικά 
στην επεξεργασία ορισμένων κοινών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στην 
εξέταση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από την οπτική των καταναλωτών και στο πλαίσιο 
αυτό, στη διατύπωση συστάσεων για τη βελτίωση της υφιστάμενης προστασίας των 
καταναλωτών. Στη συνέχεια, ο εισηγητής επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς, οι 
οποίοι ελευθερώθηκαν τα τελευταία χρόνια και ενσωματώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην 
εσωτερική αγορά: ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες και δημόσιες 
συγκοινωνίες.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής φροντίζει να διατυπώσει απαραίτητα μέτρα για την καθολική 
πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι στη Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπεται στο 
άρθρο 14 ότι στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία πρέπει να καθορίζονται οι αρχές και οι 
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη το άρθρο 36 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Στο πρόσθετο πρωτόκολλο αριθ. 26 γίνεται παραπομπή στις εξής αξίες και 
αρχές:

- ότι εξασφαλίζεται μια διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων και οργάνωση που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
- ότι λαμβάν εται υπόψη η ποικιλομορφία των διαφορετικών κοινωνικών, 
πολιτιστικών και γεωγραφικών συνθηκών 
- ότι εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας 
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- ότι μεριμνάται για τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα και την ίση μεταχείριση 
- και ότι εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των 
χρηστών.

Ιδίως λόγω της κρίσης ενισχύθηκε η ανάγκη ρύθμισης και βελτίωσης. Οι γενικές υπηρεσίες 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη οικονομική πίεση όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους, οπότε 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, ή να ανταποκρίνονται 
περιορισμένα, στην αποστολή τους για καθολική μέριμνα προς ομάδες ευάλωτων ατόμων. 
Ταυτόχρονα, η λειτουργία τους ως φορέων κοινωνικής σταθερότητας απειλείται, με 
αποτέλεσμα να συρρικνώνουν το επίπεδο κοινωνικής ένταξης.

Η έκθεση στοχεύει να συμβάλει ώστε, με αφετηρία τις εν λόγω προκλήσεις, να περιγραφούν 
οι παράγοντες που εμποδίζουν την καθολική πρόσβαση, καθώς και να εξεταστεί ο τρόπος με 
τον οποίο μπορούν να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ανάγκες των καταναλωτών.

Πέραν των βασικών αρχών της προσβασιμότητας, της οικονομικής προσιτότητας και της 
αδιάλειπτης παροχής, η έκθεση στοχεύει επίσης να παρακινήσει στην κατάρτιση τομεακών 
σχεδίων δράσης, υποδεικνύοντας, επιπλέον, τρόπους διαμόρφωσης μιας πρόσβασης που θα 
είναι καθολική και θα συμμορφώνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα.


