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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en ny forbrugerpolitisk strategi
(2011/2149(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som 
indarbejdet i traktaterne ved artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union (EUT), 

– der henviser til artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
hvori det hedder, at "det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med 
bestemmelserne i traktaterne",

– der henviser til artikel 3, stk. 3, i EUT, som forpligter EU til at arbejde for "en social 
markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og 
sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten",

– der henviser til artikel 9 i TEUF, hvori det hedder, at Unionen "ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager ... hensyn til de krav, der er knyttet 
til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, 
bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse 
og beskyttelse af menneskers sundhed",

– der henviser til artikel 11 i TEUF, hvorefter "miljøbeskyttelseskrav skal integreres i 
udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på 
at fremme en bæredygtig udvikling",

– der henviser til artikel 12 i TEUF, hvorefter "forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved 
udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter",

– der henviser til artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af 
almindelig (økonomisk) interesse,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet med titlen "Europa 2020. En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2011 om Rådets 
førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af forordning (EF) nr. 
1924/2006 og forordning (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af direktiv 87/250/EØF, 
90/496/EØF, 1999/10/EF, 2000/13/EF, 2002/67/EF, 2008/5/EF og forordning (EF) nr. 
608/20041,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 23. juni 2011 om forslag til Europa-

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0324.
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Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder1,

– der henviser til Det Europæiske Netværk af Forbrugercentres årsrapport 2010, Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 2011, 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 11. marts 2011 med
titlen "Consumers at home in the single market", femte udgave af resultattavlen om 
forbrugerforhold (SEC(2011)0299),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 22. oktober 2010
med titlen "Making markets work for consumers", fjerde udgave af resultattavlen for 
forbrugermarkeder (SEC(2010)1257),

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om den finansielle, økonomiske og 
sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 
(midtvejsbetænkning)2,

– der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om endelig gennemførelse af det 
indre marked for e-handel3,

– der henviser til professor Mario Montis rapport af 9. maj 2010 til Kommissionen om en ny 
strategi for det indre marked, 

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for 
forbrugere og borgere4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)(kodificeret 
udgave)5,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse6,

– der henviser til Kommissionens rapport om anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde") 
(KOM(2009)0336),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om grænseoverskridende 
e-handel fra virksomhed til forbruger i EU (KOM(2009)0557),

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0293.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0376.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0320.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0186.
5 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0046.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2009 til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en harmoniseret 
metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere 
(KOM(2009)0346) og til ledsagedokumentet med udkast til Kommissionens henstilling 
(SEC(2009)0949), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af 
forbrugerlovgivningen (KOM(2009)0330) og Kommissionens rapport af 2. juli 2009 om 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om 
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde") 
(KOM(2009)0336),

– der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme 
af det indre marked1 og Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om gennemførelsen i 
national ret af direktiver af betydning for det indre marked2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om 
sikkerhedskrav til legetøj (legetøjssikkerhedsdirektivet)3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 
2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter, der sigter mod at skabe et overordnet sæt regler og principper 
vedrørende akkreditering og markedsovervågning4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 
om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
spredningsvirksomhed5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "EU's strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 – Stærke forbrugere, højere forbrugervelfærd og effektiv 
forbrugerbeskyttelse" og Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 om EU's strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-20136,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/952/EF af 20. december 
2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om 
berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for 
audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester7,

– der henviser til beretning fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Den 

                                               
1 EUT L 176 af 7.7.2009, s. 17.
2 EUT L 98 af 16.4.2005, s. 47.
3 EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1.
4 EUT L 218 af 13.08.08, s. 30.
5 EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.
6 EUT C 180E af 17.7.2008, s. 26.
7 EUT L 378 af 27.12.2006, s. 72.
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Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, om "Hindringer for det 
europæiske indre marked 2008"1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. 
oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse 
af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde")2,

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2006 om Rådets fælles holdning med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EF-
handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013)3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om 
ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis)4,

– der henviser til Rådets henstilling 98/560/EF af 24. september 1998 om udvikling af den 
europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og 
informationstjenester gennem fremme af nationale rammer, der tager sigte på at opnå en 
sammenlignelig og effektiv beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at EU-borgerne som forbrugere spiller en afgørende rolle for opnåelsen af 
Europa-2020 målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, eftersom 
privatforbruget genererer over halvdelen af EU's BNP,

B. der henviser til, at 17 % af EU's befolkning i henhold til resultattavlen om 
forbrugerforhold fra marts 2011 er fattige målt ved indekset for materielle mangler, 

C. der henviser til, at forbrugerne ikke danner én enkelt homogen gruppe, og at der inden for 
rammerne af forbrugerdagsordenen må tages fat på ulighederne mellem forbrugerne,

D. der henviser til, at EU har fastsat mål for sænkningen af CO2-emissioner og opfordret til 
en begrænsning af vareforbruget og til et mere bæredygtigt forbrug,

E. der henviser til, at et indre marked, der fungerer efter hensigten, bør tilbyde forbrugerne et 
bredere udvalg af højkvalitetsvarer og højkvalitetstjenesteydelser til konkurrencedygtige 
priser og samtidig et højt niveau for forbruger- og miljøbeskyttelse, 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
2 EUT L 364 af 9.12.04, s. 1.
3 EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39.
4 EUT L 149 af 11.06.2005, s. 22.
5 EUT L 270 af 7.10.1998, s. 48. 
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F. der henviser til, at det ikke må tillades, at det indre marked vokser på bekostning af 
forholdene for den arbejdende befolkning, og at EU må sikre, at arbejdstagerrettigheder 
altid prioriteres højere end den frie bevægelighed for tjenesteydelser,

G. der henviser til, at forbrugerne synes tilbageholdende med at udnytte fordelene ved 
markedsintegration, da de ikke føler sig sikre på, at deres rettigheder vil blive behørigt 
beskyttet ved grænseoverskridende indkøb,

H. der henviser til, at Kommissionen og de nationale håndhævelsesmyndigheder må 
intensivere deres bestræbelser på at nå målsætningen om et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau,

I. der henviser til, at stærk og konsekvent håndhævelse er endnu vigtigere i betragtning af 
den aktuelle konjunkturnedgang, eftersom krisen gør forbrugerne mere sårbare,

J. der henviser til, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter kan bidrage til en 
mere effektiv gennemførelse og håndhævelse af forbrugerbeskyttelseslovgivningen ved 
fortsat at arbejde snævert sammen,

I. Centrale målsætninger

1. glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at lancere en forbrugerdagsorden, 
og understreger behovet for, at alle fremtidige forbrugerpolitiske foranstaltninger baseres 
på en holistisk tilgang og placerer forbrugerne i centrum for det indre marked; 

2. understreger behovet for en korrekt gennemførelse af eksisterende lovgivning (navnlig det 
seneste forbrugerrettighedsdirektiv), ledsaget af en hensigtsmæssig formidling af de nye 
"spilleregler";

3. henleder opmærksomheden på de talrige udfordringer for forbrugerdagsordenen, nemlig 
sikring af, at det private forbrug bliver mere bæredygtigt, begrænsning af ulighederne 
mellem forbrugerne, begrænsning af forbrugernes eksponering for farlige kemikalier og 
produkter og beskyttelse af børn mod reklamer;  

4. opfordrer Kommissionen til om fornødent at foretage mere systematiske 
konsekvensanalyser og mere systematisk politisk kontrol af udviklingen inden for EU's 
forbrugerlovgivning;

II. Styrkelse af forbrugerne

5. påpeger, at det i betragtning af den umådelig store stigning i e-handelen er nødvendigt at 
øge forbrugernes tillid til grænseoverskridende onlineindkøb ved også at sikre deres 
rettigheder på internettet;

6. understreger behovet for at sikre en mere forbrugerorienteret balance, når det gælder 
internetbrug og intellektuelle ejendomsrettigheder; 

7. fremhæver behovet for at give forbrugerne mere gennemsigtige oplysninger, f. eks. 
gennem regler for angivelse af prisen pr. enhed og korrekte og gennemsigtige 
internetwebsider med prissammenligninger; 



PE469.961v01-00 8/14 PR\874291DA.doc

DA

8. beklager den stadig større informationsoverload på internettet for så vidt angår 
aftalevilkår;

9. opfordrer Kommissionen til gennem finansiering af kapacitetsopbygning og pr-
virksomhed i højere grad at støtte forbrugerorganisationer og offentlige myndigheder i 
deres rolle som mellemmænd for på denne måde at styrke forbrugerne;  

10. understreger, at det, selv om der bliver flere og flere internetbrugere, ikke er alle 
forbrugere, der har lejlighed eller evner til at bruge internettet, og henleder derfor 
opmærksomheden på betydningen af andre servicemodeller; 

11. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilke følger fusioner i liberaliserede sektorer 
har for forbrugerne; 

III.Forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed

12. fremhæver behovet for at yde bedre beskyttelse til sårbare forbrugergrupper som børn og 
ældre; påpeger, at børn udsættes for omfattende reklamepåvirkning, selv om de ikke har 
mulighed for at foretage informerede valg; 

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre beskyttelse af børn til en af 
hovedprioriteringerne for forbrugerdagsordenen og til at stille forslag om et forbud mod 
tv-reklamer og direkte reklamer, der henvender sig til børn under 12 år; 

14. understreger, at der er et presserende behov for at hæve den generelle sikkerhedsstandard 
for forbrugerprodukter i EU, eftersom forbrugerne dagligt udsættes for cocktails af 
kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende kemikalier;  

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe yderligere undersøgelser af 
sundhedsrisiciene ved parabener;

16. opfordrer med hensyn til fødevaresikkerhed indtrængende Kommissionen til at tage fat på 
problemet med antibiotikaresistente bakterier og til at takle den ikke-medicinske 
anvendelse af antibiotika i kødindustrien; 

17. påpeger, at det er meget vigtigt, at Kommissionen inden for rammerne af 
forbrugerdagsordenen også tager fat på betydningen af fødevaremærkning; 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at beskytte forbrugerne ved at træffe strenge 
foranstaltninger til begrænsning af tilstedeværelsen af kunstige transfedtsyrer i fødevarer; 

19. efterlyser bedre produktsikkerhedsgarantier, navnlig inden for e-handel på det indre 
marked;

20. opfordrer til, at Rapex (fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer 
i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder) gøres mere gennemsigtigt og effektivt for 
at sikre, at lovgiverne er bevidste om risiciene ved bestemte forbrugerprodukter; 

21. efterlyser målrettet forskningsstøtte for at sikre bedre forbrugerbeskyttelse, eftersom 
projektstøtte ofte ikke dækker udgifterne til forskning; påpeger, at det ud over at yde støtte 
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også er vigtigt at tage hensyn til forbrugernes og husstandenes synspunkter i EU's 
forskningsprogrammer;

22. opfordrer Kommissionen til at træffe afgørelser om spørgsmål som salg af varer og 
uretfærdige aftalevilkår, revision af bestemmelserne om urimelig handelspraksis, 
forbrugerkreditdirektivet1, vildledende reklame, udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner til også at omfatte 
forbindelserne mellem virksomheder og forbrugere og det bredere spørgsmål om, hvorvidt 
bestemmelserne om urimelig handelspraksis også skal finde anvendelse på forbindelserne 
mellem virksomheder; 

IV. Mod et mere socialt og bæredygtigt Europa

23. opfordrer Kommissionen til at medtage spørgsmålet om overkommelige priser for 
forbrugerne i forbrugerdagsordenen og til at understrege betydningen af et mere socialt 
Europa, hvor velfærdstjenesteydelser finansieres på basis af solidaritet;

24. opfordrer Kommissionen til at tage fat på spørgsmålet om, hvorledes det private forbrug 
kan blive mere bæredygtigt med henblik på at fremme en lavemissionsøkonomi i tråd med 
målsætningerne i Europa 2020-strategien; 

V. Håndhævelse af forbrugerrettigheder og klageadgang

25. opfordrer Kommissionen til at hjælpe netværket af europæiske forbrugercentre (ECC-
netværket) og forbrugerbeskyttelsessamarbejdsnetværket (CPC-netværket) med at bruge 
alle former for medier til at øge forbrugernes kendskab til deres arbejde og til at opbygge 
deres kapacitet til at kommunikere bedre med forbrugere og handlende;

26. efterlyser mere tilgængelige og mere effektive klagemekanismer som f.eks. alternativ 
tvistbilæggelse, kollektive søgsmål eller onlinetvistbilæggelse for at styrke forbrugerne i 
hele EU;

27. understreger behovet for, at der afsættes tilstrækkelige midler til den flerårige finansielle 
ramme for årene efter 2013, og for, at denne tager hensyn til forbrugerdagsordenens 
ambitiøse mål. 

o

o o

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EFT L 200 af 8.8.2000, s. 35).
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BEGRUNDELSE

Kommissionen vil offentliggøre en forbrugerdagsorden senest i maj 2012 som opfølgning af 
EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013 (KOM(2007)0099). Dagsordenen vil blive 
offentliggjort som en meddelelse fra Kommissionen og vil omfatte alle initiativer til fordel for
forbrugerne fra 2012 og frem, men vil få større rækkevidde end EU's strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-2013. Vi glæder os over denne ambitiøse tilgang og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til også at udarbejde en grønbog, således at der kan skabes et
rigtigt debatgrundlag for forbrugerrettighedsorganisationer, borgere, nationale parlamenter og 
regeringer.

Forbrugerdagsordenen bør være en paraply for alle de vigtige emner og udfordringer, som vi 
fremover vil komme til at stå over for på forbrugerområdet. Den bør være en milepæl i EU's 
forbrugerpolitik og giver for første gang det i EU-traktaten indeholdte princip om, at der skal 
tages hensyn til forbrugernes interesser i forbindelse med alle andre relevante EU-politikker, 
konkret mening.  

Sikring af fødevaresikkerhed, sundhed og produktsikkerhed bør stå allerøverst på 
forbrugerdagsordenen. Imidlertid har vi også brug for en forbrugerdagsorden, der vil mindske 
ulighederne mellem forbrugerne i Europa, bidrage til en lavemissionsøkonomi som besluttet i 
forbindelse med Europa 2020-strategien og beskytte børn mod reklamer. Mere globalt set må 
der tages fat på de nye udfordringer, som moderne samfund stilles over for, f.eks. 
globaliseringen af vores markeder, digitaliseringen af økonomien og en aldrende befolkning 
samt betydningen af håndhævelses- og klageinstrumenter og støtte til forbrugerorganisationer. 

Forbrugerresultattavlerne og dagsordenen for styrkelse af forbrugerne 

Nylige undersøgelser fra Kommissionen viser, at det er nødvendigt at styrke forbrugerne. 
Styrkelse af forbrugerne afhænger af kendskab til forbrugerrettigheder og information, 
velkendte og effektive ikke-statslige organisationer og offentlige myndigheder, aktive medier 
og enkle og tilgængelige klagemuligheder. 

Kvaliteten af forholdene for forbrugerne i medlemsstaterne overvåges ved hjælp af 
resultattavlen om forbrugerforhold fra marts 2011 (SEK(2011)0299)). Femte udgave af 
resultattavlen om forbrugerforhold, som Kommissionen offentliggjorde den 11. marts 2011, 
viser en klar forbedring af forbrugerforholdene i næsten alle EU-lande efter den bratte 
forringelse i 2009.  Resultattavlen bekræfter også, at kløften mellem national og 
grænseoverskridende e-handel bliver stadig større, at mange EU-borgere lider under fattigdom 
og manglende adgang til basale varer og tjenesteydelser, og at der blandt forbrugerne hersker 
meget stor bekymring med hensyn til fødevaresikkerhed. 

Den pakke til styrkelse af forbrugerne, som Kommissionen offentliggjorde den 11. april 2011, 
afslørede, at forbrugerne ikke kender deres rettigheder, og bekræftede behovet for at tage fat 
på at styrke forbrugerne. Forbrugerne skal kunne forstå at bruge de bedst mulige værktøjer i 
internetalderen for at skaffe sig viden, for at være i stand til at vælge og for at kunne gøre 
bedst mulig brug af deres rettigheder på et marked med stadig flere udfordringer. Det er 
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meget vigtigt, at offentlige myndigheder og forbrugerorganisationer spiller en aktiv rolle, 
hvorfor det bør sikres, at de modtager støtte. Opbygning af og støtte til stærke og kompetente 
forbrugerorganisationer kan virkelig hjælpe forbrugerne til at øge deres viden, og sådanne 
organisationer kan repræsentere deres interesser såvel i forbindelse med udformningen af 
politikker som i hverdagen.   

I oktober 2011 vil sjette udgave af resultattavlen kaste lys over forholdene på de 50 vigtigste 
forbrugermarkeder på grundlag af forbrugernes opfattelser af gennemsigtighed, 
sammenlignelighed, tillid, problemer, klager, skift til andre produkter eller leverandører og 
generel tilfredshed.  

Ovennævnte undersøgelser gør det bydende nødvendigt for Den Europæiske Union at træffe 
konkrete foranstaltninger for i højere grad at styrke forbrugerne og øge forbrugerbeskyttelsen. 

Social og miljømæssig bæredygtighed

Forholdene for forbrugerne varierer meget i EU. Med en samlet befolkning på 499 mio. lever 
vi alle under forskellige vilkår. Omkring 80 mio. mennesker, heraf 19 mio. børn, har ikke råd 
til grundlæggende ting såsom et varmt hjem, husleje eller en ferie uden for hjemmet. Der må 
tages fat på disse uligheder mellem forbrugerne, og spørgsmålet om overkommelige priser må 
medtages i forbrugerdagsordenen. Det har afgørende betydning for mindskelsen af 
ulighederne mellem såvel forbrugerne som borgerne, at velfærdstjenesteydelser finansieres 
solidarisk og er tilgængelige for alle.   

I henhold til Europa 2020-strategien stiler EU mod at skabe intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. EU har fastsat ambitiøse mål for begrænsningen af CO2-emissioner, og hvis 
vi skal nå disse mål og skabe en lavemissionsøkonomi i Den Europæiske Union, bliver vi 
nødt til at sørge for, at det private forbrug bliver mere bæredygtigt, eftersom det udgør 56 % 
af EU's BNP. 

Forbrugerdagsordenen skal tage fat på spørgsmålet om, hvorledes det private forbrug kan 
fremme en lavemissionsøkonomi.  Den hurtigstvoksende kilde til CO2-emissioner i EU er 
transport og energi. I henseende til CO2-emissioner har det indre marked eksterne virkninger. 
Forbrugerdagsordenen må fremme overgangen til en lavemissionsøkonomi, og dette 
indebærer øget forbrug af lokale produkter for at begrænse CO2-emissioner fra transport i 
EU. Det indebærer også fremme af genanvendelse og køb af brugtvarer, men genanvendelse 
er ikke nok, da de produkter, der tilbydes forbrugerne også skal være de mest energieffektive.

Et andet problem, der skal tages fat på inden for rammerne af forbrugerdagordenen er 
fødevarespild, eftersom der hvert år går omkring 90 mio. tons fødevarer til spilde i EU. 
Verdens befolkning vil vokse til 9 mia. mennesker i 2050, og efterspørgslen efter fødevarer 
vil stige med 70 %. Dette vil skabe store udfordringer for de globale landbrugssystemer og 
også for forbrugerne i EU og  er blot endnu en grund til at fremme mere lokal og økologisk 
fødevareproduktion. 

Forbrugerdagsordenen skal være visionær og holistisk; den skal afspejle, hvad der sker i 
verden. I øjeblikket står vi over for en potentielt katastrofal udvikling med klimaændringer, og 
forbrugersamfundet må derfor ændre sig drastisk. Forbrugerdagsordenen skal fremme 
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målsætningen om bæredygtig udvikling i Europa 2020-strategien og derfor øge borgernes 
bæredygtige forbrug af tjenesteydelser som uddannelse, sundhedsydelser og ældrepleje. Det 
er hvad der virkelig tæller her i livet, det skaber fællesskab, og det genererer ikke CO2-
emissioner.  

Også offentlige indkøb spiller en afgørende rolle for fremme af bæredygtigt forbrug. Det bør 
ikke blot være tilladt, men også obligatorisk, at der i forbindelse med offentlige indkøb sættes 
høje standarder for miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og kollektive aftaler.  

Fødevare- og produktsikkerhed

Ifølge en meningsmåling blandt medlemsorganisationerne af BEUC er forbrugernes to 
vigtigste prioriteter bedre beskyttelse inden for finansielle tjenesteydelser og fødevarer, idet 
der her også tænkes på de nylige stigninger i fødevarepriserne. Som forbrugere bruger vi en 
stor del af vores indtægt på fødevarer, og det er derfor meget vigtigt, at sikkerhed, mærkning 
og andre fødevarerelaterede aspekter medtages i forbrugerdagsordenen. 

For at imødegå fedme og fremme sunde valg må forbrugerne gives klarere oplysninger, end 
tilfældet er i dag. Fødevareinformation skal være fuldstændig og let forståelig. Der er også 
brug for højere fødevaresikkerhedsstandarder og en vision om bæredygtig mærkning af 
fødevarer for at sætte forbrugerne i stand til at foretage mere informerede valg. 
Fødevaremærkning behandles i forslaget om fødevareinformation til forbrugerne, men 
fødevaremærkning bør også tages op inden for rammerne af forbrugerdagsordenen, eftersom 
fødevarer er noget, forbrugerne ikke kan undvære.  

Imidlertid er mærkning ikke nok til at bekæmpe fedme eller pesticider og andre farlige 
kemikalier. Vi må forbyde og indføre restriktioner for mange andre stoffer på markedet såsom 
kunstige transfedtsyrer, der anvendes i de fleste forarbejdede fødevarer, bidrager til hjerte-kar-
sygdomme og skaber enorme udgifter for vores sundhedsvæsener. 

Med hensyn til fødevarer, sundhed og sikkerhed må den nye forbrugerdagsorden også tage fat 
på truslen fra antibiotikaresistente bakterier. Handler vi ikke nu, vil disse bakterier blive en 
alvorlig trussel mod vores helbred og skabe meget store udgifter for sundhedsvæsenerne. 
Forbrugerdagsordenen må tage fat på denne uhyre store trussel ved at påbegynde udfasning af 
den udbredte og i medicinsk henseende umotiverede brug af antibiotika i kødindustrien, som 
skaber store problemer for folkesundheden. 

Kommissionen må også inden for rammerne af forbrugerdagsordenen træffe konkrete 
foranstaltninger til begrænsning af forbrugernes og miljøets eksponering for farlige 
kemikalier og stoffer. Forbrugerne udsættes dagligt for cocktails af kemikalier, der vides at 
være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, f.eks. parabener, der anvendes som 
konserveringsmidler i næsten alle kosmetikprodukter, cremer og hårvaskemidler. Med så 
farlige og almindeligt anvendte kemikalier i forbrugerprodukter er mærkning ikke nok. 
Kommissionen bør sikre, at der foretages mere omfattende forskning i sundhedsrisiciene ved 
parabener. Man bør også se nærmere på eksemplet Danmark, hvor der er indført forbud mod 
parabener i produkter beregnet til små børn. 

Rapex (fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med 
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anvendelse af forbrugsgoder) skal gøres mere gennemsigtigt og effektivt for at sikre, at 
lovgiverne bliver mere bevidste om risiciene i forbindelse med bestemte forbrugerprodukter. 
Bestemmelserne om generel produktsikkerhed skal strammes og gennemføres på behørig vis, 
og der skal udarbejdes eller foretages forbedringer af særlige bestemmelser vedrørende farlige 
produkter. Nanoteknologi skal reguleres på fyldestgørende vis, og produkter, der indeholder 
nanomaterialer, skal mærkes. I særlige tilfælde er det også nødvendigt at en uafhængig 
tredjepart tester sikkerheden ved legetøj.  

Børn og reklame 

Børn er en af de mest sårbare forbrugergrupper. Selv om børn ikke er "forbrugere" på samme 
måde som voksne forbrugere, eftersom de ikke kan foretage informerede valg, udsættes de 
alligevel for omfattende reklamepåvirkning. Dette problem må tages op inden for rammerne 
af forbrugerdagsordenen. 

Der er et særligt presserende behov for at beskytte børn mod reklamer for usunde fødevarer. 
På verdensplan lider 177 mio. børn af fedme, og en af grundene hertil er ifølge 
forbrugerorganisationer den massive reklamepåvirkning af børn. 

Den Europæiske Union må tage fat på dette problem inden for rammerne af 
forbrugerdagsordenen og beskytte børn mod reklame. I Sverige har man siden 1991 haft et 
forbud mod reklame, der henvender sig til børn, således at al reklame på tv og direkte 
reklame, der henvender sig til børn under 12 år, er forbudt.  Børn er børn og ikke forbrugere. 
En af topprioriteterne i forbindelse med forbrugerdagsordenen bør derfor være at 
implementere et børneperspektiv og foreslå et forbud mod tv-reklamer og direkte reklamer, 
der henvender sig til børn under 12 år. 

Det digitale miljø

Fremme af den "digitale forbrugers" interesser er en stor udfordring for den fremtidige 
forbrugerpolitik. Der er betydelige udfordringer at tage op på dette område, f.eks. 
tilvejebringelsen af et sikkert digitalt miljø for forbrugerne, sikringen af adgang til 
telekommunikationsnet som et middel til social og økonomisk integration og overholdelsen af 
forbrugernes grundlæggende rettigheder, navnlig beskyttelsen af deres personoplysninger. 
Desuden skal konkurrencen på EU's telekommunikationsmarked sikre, at forbrugerne gives et 
valg og tilbydes kvalitet. 

Håndhævelse og klageadgang

Kollektive søgsmål og alternative tvistbilæggelsesordninger er begge vigtige elementer i en 
stærk forbrugerpolitisk strategi. Vi glæder os over, at alternativ tvistbilæggelse er blevet 
integreret i Kommissionens akt for det indre marked som en prioritet, selv om alternative 
løsninger ikke fungerer uden indførelse af de systemer, som de er et alternativ til. Vi opfordrer 
Kommissionen til hurtigt at forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om indførelse af et 
retligt instrument, som giver forbrugerne mulighed for at benytte sig af kollektive søgsmål 
overalt i EU. Denne åbenlyse mangel med hensyn til de værktøjer, forbrugerne råder over til 
håndhævelse af deres rettigheder, må straks afhjælpes.  
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Til slut henledes opmærksomheden på, at en stærk repræsentation af forbrugernes interesser 
er et centralt element i et sundt civilsamfund. Der skal ikke blot på EU-plan, men også på 
nationalt plan træffes foranstaltninger for at muliggøre og fremme en sådan repræsentation i 
alle medlemsstaterne. Mange år efter tiltrædelsen af EU er dette endnu ikke tilfældet i alle 
medlemsstaterne, og det er derfor uomgængeligt nødvendigt, at der i de pågældende 
medlemsstater træffes kapacitetsopbyggende foranstaltninger til fordel for 
forbrugerbevægelsen. 


