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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια νέα στρατηγική που αφορά την πολιτική για τους καταναλωτές
(2011/2149(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
ενσωματώνεται στις Συνθήκες με βάση το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), το οποίο 
ορίζει ότι «η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον 
οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει δεσμευτικά ότι 
η ΕΕ «εργάζεται για τη αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ποιοτική 
οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική 
κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική 
πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι "οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος 
ανάπτυξη", 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι "οι απαιτήσεις προστασίας του 
καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων 
πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης",

– έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το πρωτόκολλο 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Ευρώπη 
2020, μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και συνολική ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου
2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση για την έγκριση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, που τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΚ) 
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αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση των οδηγιών 87/250/ΕΟΚ,
90/496/ΕΟΚ, 1999/10/ΕΚ, 2000/13/ΕΚ, 2002/67/ΕΚ, 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 608/20041,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 23 Ιουνίου 2011, σχετικά με την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών2,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2010 του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2011, 
Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά, πέμπτη έκδοση  του πίνακα αποτελεσμάτων 
των αγορών καταναλωτικών προϊόντων (SEC(2011)0299),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2010,
Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών υπέρ των καταναλωτών, 4η έκδοση του 
πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών προϊόντων (SEC(2010)1257),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις όσον αφορά τα μέτρα και 
τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν (ενδιάμεση έκθεση)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθ. Mario Monti, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2010, προς την 
Επιτροπή Αναζωογόνησης της Ενιαίας Αγοράς, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την 
ενιαία αγορά», 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Μαΐου 2010, για τη 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων) (κωδικοποιημένη έκδοση)6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2010, για την προστασία των 
καταναλωτών 7,

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0324.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0293.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0376.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA (2010)0320.
5 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA (2010)0186.
6 ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.
7 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA (2010)0046.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με 
τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της 
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον 
αφορά την προστασία των καταναλωτών) (COM(2009)0336), 

– έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Περιφερειών για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

– έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2009, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την 
κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) 
και το συνοδευτικό σχέδιο σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την 
επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330 και την έκθεση 
της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της 
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ("κανονισμός για τη συνεργασία όσον 
αφορά την προστασία των καταναλωτών") (COM(2009)0336), 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τα μέτρα 
για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς 1 και τη σύσταση της Επιτροπής της 
12ης Ιουλίου 2004 για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την 
εσωτερική αγορά 2, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (οδηγία για 
την ασφάλεια των παιχνιδιών)3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς με στόχο τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου κανόνων και 
αρχών για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ 
για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων 5,

                                               
1 ΕΕ L 176, 7.7.2009, σ. 17.
2 ΕΕ L 98, 16.4.2005, σ. 47.
3 ΕΕ L 170, 30.6.2.2009, σ. 1.
4 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 30.
5 ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 27.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013: - Ενδυνάμωση των 
καταναλωτών, προώθηση της ευημερίας τους και αποτελεσματική προστασία τους» και 
το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 
για την πολιτική καταναλωτών 2007-20131,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/952/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την προστασία των ανηλίκων και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και
επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης 2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής –
Τμήμα ενιαίας αγοράς, παραγωγής και κατανάλωσης – σχετικά με τα για τα «Εμπόδια 
στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά το 2008»3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των 
καταναλωτών»)4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την 
κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013)5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την παραπλανητική διαφήμιση, των οδηγιών 
97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)6

,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου 98/560/ΕΚ της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 
σχετικά με την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου παροχής 
υπηρεσιών στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ενημέρωσης με την 
προώθηση εθνικών πλαισίων που στοχεύουν στην επίτευξη συγκρίσιμου και 
αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας7,

                                               
1 ΕΕ C 180E, 17.7.2008, σ. 26.
2 ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 72.
3 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
4 ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1.
5 ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 39.
6 ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.
7 ΕΕ L 270, 7.10.1998, σ. 48.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο ως 
καταναλωτές στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, 
χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη μεγέθυνση, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες ξεπερνούν 
το μισό του ενωσιακού ΑΕγχΠ,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων των συνθηκών 
κατανάλωσης για το Μάρτιο του 2011, το 17% του πληθυσμού της ΕΕ είναι φτωχοί, 
σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών υλικής στέρησης, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν συνιστούν μία ομοιογενή ομάδα καθώς και 
ότι αυτές οι συνθήκες ανισότητας μεταξύ των καταναλωτών πρέπει να αντιμετωπιστούν 
στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τους Καταναλωτές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2, 
ζητώντας να μειωθεί η κατανάλωση αγαθών και να γίνει η κατανάλωση πιο βιώσιμη,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εσωτερική αγορά που λειτουργεί σωστά πρέπει να προσφέρει 
στους καταναλωτές ευρύτερο φάσμα επιλογών σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή και προστασίας του περιβάλλοντος, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά δεν επιτρέπεται να μεγεθύνεται εις βάρος των 
συνθηκών εργασίας καθώς και ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των 
εργαζομένων έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές φαίνονται απρόθυμοι να αντλήσουν τα οφέλη 
που προσφέρει η συσσωμάτωση της αγοράς, καθώς δεν αισθάνονται σίγουροι ότι τα 
δικαιώματα τούς θα τύχουν της δέουσας προστασίας όταν προβαίνουν σε  διασυνοριακές 
αγορές, 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και οι αρχές εκτελεστικής εξουσίας πρέπει να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη την παρούσα πτωτική τάση της οικονομίας, η 
αποφασιστική και συνεπής εφαρμογή είναι ακόμη σημαντικότερη, καθώς η κρίση 
καθιστά τους καταναλωτές πιο ευάλωτους,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν 
να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
προστασία των καταναλωτών εξακολουθώντας να συνεργάζονται μεταξύ τους στενά,

I. Κεντρικοί στόχοι
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1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δρομολογήσει ένα Θεματολόγιο για τους 
Καταναλωτές και τονίζει την ανάγκη να βασίζονται όλα τα μελλοντικά μέτρα της 
πολιτικής για τους καταναλωτές σε μια ολιστική προσέγγιση και να τοποθετηθούν οι 
καταναλωτές στην καρδιά της Ενιαίας Αγοράς·

2. τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί δεόντως η υφιστάμενη νομοθεσία (ιδίως η τελευταία 
οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών), σε συνδυασμό με την αναγκαία διάδοση 
των νέων "κανόνων του παιχνιδιού"·

3. επισημαίνει τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Θεματολόγιο για τους 
Καταναλωτές: το να διασφαλιστεί ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα καταστεί πιο βιώσιμη, 
τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των καταναλωτών, τη μείωση της έκθεσης των 
καταναλωτών σε επικίνδυνα χημικά και σε προϊόντα και την προστασία των παιδιών από 
την διαφήμιση·

4. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει συστηματικότερες εκτιμήσεις αντικτύπου και 
ελέγχους πολιτικής σε σχέση με το αναπτυσσόμενο "κεκτημένο των καταναλωτών της 
ΕΕ", όπου είναι αναγκαίο·

II. Ενδυνάμωση του καταναλωτή

5. επισημαίνει ότι, με δεδομένη της αλματώδη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ρυθμίσεις διασυνοριακών διαδικτυακών συναλλαγών 
πρέπει να αυξηθεί με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και στο Διαδίκτυο·

6. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί μια ισορροπία περισσότερο προσανατολισμένη στον 
καταναλωτή, όταν πρόκειται για χρήση του Διαδικτύου και δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας·

7. τονίζει την ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές διαφανέστερη πληροφόρηση, για 
παράδειγμα μέσω κανόνων ενιαίας παρουσίασης τιμών και ιστοτόπων ακριβούς και 
διαφανούς σύγκρισης τιμών στο διαδικτυακό εμπόριο·

8. εκφράζει τη λύπη του για τον αυξανόμενο φόρτο πληροφοριών στο Διαδίκτυο όσον 
αφορά τους συμβατικούς όρους·

9. καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη, μέσω της διαθέσεως πόρων για 
δημιουργία δυναμικού και εκστρατείες ενημέρωσης, οργανώσεις καταναλωτών και 
δημόσιες αρχές στο ρόλο τους ως ενδιαμέσων, ενισχύοντας έτσι την ενδυνάμωση των 
καταναλωτών·

10. τονίζει ότι, αν και αυξάνονται διαρκώς οι χρήστες του Διαδικτύου, δεν έχουν όλοι οι 
καταναλωτές την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, γι’ αυτό 
τονίζει τη σημασία της ύπαρξης διαφορετικών μοντέλων υπηρεσιών·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσεις τις επιπτώσεις που έχουν για τους καταναλωτές οι 
συγκεντρώσεις σε ελευθερωμένους τομείς·

III.Προστασία των καταναλωτών και ασφάλεια προϊόντων
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12. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί μεγαλύτερη προστασία στις ευπαθείς ομάδες 
καταναλωτών, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι· επισημαίνει ότι τα παιδιά είναι 
εκτεθειμένα σε εκτεταμένη διαφήμιση, παρ’ όλο που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές·

13. προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει την προστασία των παιδιών στις βασικές της 
προτεραιότητες στο Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές και προτείνει την απαγόρευση 
της τηλεοπτικής διαφήμισης και της άμεσης διαφήμισης με στόχο παιδιά ηλικίας κάτω 
των 12 ετών·

14. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί ο γενικός βαθμός ασφάλειας των 
καταναλωτικών προϊόντων στην ΕΕ, καθώς οι καταναλωτές έρχονται καθημερινά 
αντιμέτωποι με κοκτέιλ χημικών τα οποία είναι καρκινογόνα ή διαλυτικά για το ορμονικό 
σύστημα·

15. προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα διενεργηθούν περαιτέρω μελέτες για τους 
κινδύνους υγείας από τις παραβένες·

16. προτρέπει την Επιτροπή, όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων, να αντιμετωπίσει την 
πρόκληση των βακτηρίων που αντέχουν στα αντιβιοτικά και τη μη ιατρική χρήση 
αντιβιοτικών από τη βιομηχανία κρέατος·

17. επισημαίνει ότι είναι ουσιώδες να αντιμετωπίσει η Επιτροπή και τη σημασία της 
επισήμανσης των τροφίμων στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τους Καταναλωτές·

18. προτρέπει την Επιτροπή να προστατεύσει τους καταναλωτές με τη λήψη αυστηρών 
μέτρων για τη μείωση των τεχνητών τρανς-λιπαρών στα τρόφιμα·

19. ζητεί καλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας των τροφίμων, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

20. ζητεί να γίνει το σύστημα κοινοποίησης RAPEX διαφανέστερο και αποτελεσματικότερο, 
ώστε να έχουν οι νομοθέτες συνείδηση των κινδύνων που παρουσιάζουν ορισμένα 
καταναλωτικά προϊόντα·

21. ζητεί τη στοχοθετημένη χρηματοδότηση της έρευνας, ώστε να βελτιωθεί η προστασία των 
καταναλωτών, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση έργων συχνά δεν καλύπτει το κόστος της 
επιστημονικής έρευνας· επισημαίνει ότι πέρα από την παροχή χρηματοδότησης, είναι 
επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι γνώμες των καταναλωτών και των νοικοκυριών 
στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ·

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει αποφάσεις σχετικά με ζητήματα όπως η πώληση αγαθών και 
οι αθέμιτοι συμβατικοί όροι, η μεταρρύθμιση στων διατάξεων σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για την καταναλωτική πίστη, την παραπλανητική 
διαφήμιση, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών1 για την κάλυψη των σχέσεων επιχειρήσεων με καταναλωτές καθώς και το 

                                               
1 Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ΕΕ L 200, 8.8.2000.
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ευρύτερο ζήτημα του αν οι διατάξεις σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει 
να εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων·

IV. Προς μία κοινωνικότερη και βιωσιμότερη Ευρώπη

23. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μία παράμετρο προσιτότητας στον καταναλωτή στο 
Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές και να τονίσει τη σημασία της κοινωνικότερης 
Ευρώπης όπου οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας χρηματοδοτούνται με βάση την 
αλληλεγγύη·

24. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα του πώς μπορεί η ιδιωτική κατανάλωση 
να γίνει βιωσιμότερη για να προαχθεί η οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, 
μένοντας συνεπής στο στόχο που ορίζει η στρατηγική "Ευρώπη 2020"·

V. Εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών και προσφυγή

25. ενθαρρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών
(ΕCC) και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) να 
χρησιμοποιήσουν όλες τις μορφές ΜΜΕ, για να έχουν οι καταναλωτές καλύτερη γνώση
του έργου τους και να αναπτύξουν τα εν λόγω δίκτυα το δυναμικό τους για καλύτερη 
επικοινωνία με καταναλωτές και εμπόρους·

26. ζητεί προσιτότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς, όπως ο εναλλακτικός 
μηχανισμός επίλυσης διαφορών, η συλλογική προσφυγή ή η διαδικτυακή επίλυση 
διαφορών, για την ενδυνάμωση των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

27. τονίζει την ανάγκη το επικείμενο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο μετά 
το 2013 να είναι καλά θεμελιωμένο και να λαμβάνει υπόψη τους φιλόδοξους στόχους του 
Θεματολογίου για τους Καταναλωτές·

o

o o

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές μέχρι 
το Μάιο του 2012 εν είδει συνέχειας στη στρατηγική της ΕΕ για τους καταναλωτές για την 
περίοδο 2007-2013 (COM (2007) 99 τελικό). Θα δημοσιευθεί ως ανακοίνωση της Επιτροπής 
και θα περιλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες για τους καταναλωτές από το 2012 και εξής αλλά 
θα προχωρεί πέρα από το πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για τους καταναλωτές για 
την περίοδο 2007-2013. Χαιρετίζουμε αυτή τη φιλόδοξη προσέγγιση και προτρέπουμε την 
Επιτροπή να δρομολογήσει τη σύνταξη Πράσινου Βιβλίου, ώστε να υπάρχει πραγματική 
βάση συζήτησης για τις οργανώσεις καταναλωτών, τους πολίτες, τα εθνικά κοινοβούλια και 
τις κυβερνήσεις.

Το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές πρέπει να καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα και 
προκλήσεις που διαγράφονται στον τομέα κατανάλωσης. Πρέπει να είναι επίσης ένα ορόσημο 
στην πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές και να δίνει για πρώτη φορά συγκεκριμένο 
νόημα στην αρχή της Συνθήκης της ΕΕ σύμφωνα με την οποία τα συμφέροντα των 
καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ.

Για να υπάρχει ασφάλεια τροφίμων, η υγεία και η ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στο Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές. Χρειαζόμαστε 
επίσης ένα Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές το οποίο θα μειώνει τις ανισότητες μεταξύ 
των καταναλωτών στην Ευρώπη, θα συμβάλλει σε μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση 
άνθρακα, όπως έχει αποφασιστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και θα 
προστατεύει τα παιδιά από τη διαφήμιση. Σε παγκοσμιοποιημένο επίπεδο, πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών, όπως η παγκοσμιοποίηση 
των αγορών μας, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η γήρανση του πληθυσμού, καθώς και η 
σημασία των μέσων εφαρμογής/αποζημίωσης και η στήριξη στις οργανώσεις καταναλωτών. 

Οι πίνακες αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές και το Θεματολόγιο για την 
ενδυνάμωση του Καταναλωτή

Πρόσφατες μελέτες από την Επιτροπή καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές πρέπει να 
ενισχύονται όλο και περαιτέρω. Η ενδυνάμωση του καταναλωτή εξαρτάται από τη γνώση των 
δικαιωμάτων του και την ενημέρωση, τις γνωστές στο κοινό και αποτελεσματικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και δημόσιες αρχές, τη δραστηριοποίηση των ΜΜΕ και τα απλά 
και προσιτά μέσα επανόρθωσης.

Η ποιότητα των συνθηκών για τους καταναλωτές στα κράτη μέλη παρακολουθείτε μέσω του 
πίνακα αποτελεσμάτων των συνθηκών για τους καταναλωτές για το Μάρτιο του 2011 (SEC
2011). Ο 5ος πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές, που δημοσιεύθηκε στις 11 
Μαρτίου 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταδεικνύει τη σαφή ανάκαμψη των 
συνθηκών για τους καταναλωτές σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ μετά την απότομη πτώση 
το 2009. Ο πίνακας αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει επίσης το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ του 
εγχώριου και του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, την εκτεταμένη φτώχεια και την 
έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, η οποία πλήττει πολλούς πολίτες στην 
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Ευρώπη, καθώς και μια διαδεδομένη ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια 
τροφίμων. 

Η δέσμη ενδυνάμωσης των καταναλωτών, η οποία δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 11 Απριλίου 2011 έχει εκθέσει την έλλειψη συνειδητοποίησης που
χαρακτηρίζει τους καταναλωτές όσον αφορά τα δικαιώματά τους και έχει επιβεβαιώσει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ενδυνάμωσης των καταναλωτών. Οι καταναλωτές 
πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν πώς να αξιοποιήσουν τα καλύτερα δυνατά 
εργαλεία που προσφέρει η εποχή του Διαδικτύου, προκειμένου να είναι ενήμεροι και ικανοί 
να επιλέγουν καθώς και να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των δικαιωμάτων τους σε μια 
αγορά με αυξανόμενες προκλήσεις. Ο αυξανόμενος ρόλος των δημόσιων αρχών καθώς και 
των οργανώσεων των καταναλωτών είναι ουσιώδης, ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλιστεί η 
χρηματοδότησή τους. Η οικοδόμηση και η στήριξη ισχυρών και ικανών οργανώσεων 
καταναλωτών μπορεί όντως να βοηθήσει τους καταναλωτές στο να γίνουν περισσότερο 
συνειδητοί και να προωθούν την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους τόσο στη χάραξη 
πολιτικής όσο και στην πραγματική ζωή. 

Τον Οκτώβριο του 2011 η 6η έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων θα αναδείξει τις 50 βασικές 
αγορές καταναλωτών σύμφωνα με τις αντιλήψεις των καταναλωτών περί διαφάνειας, 
συγκρισιμότητας, πίστης, προβλημάτων, παραπόνων, αλλαγής και συνολικής ικανοποίησης. 

Οι προαναφερθείσες μελέτες αποτελούν μια σημαντική επιταγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προκειμένου να προβεί σε συγκεκριμένη δράση για την αύξηση της ενδυνάμωσης των 
καταναλωτών και της προστασίας των καταναλωτών. 

Κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Οι συνθήκες κατανάλωσης διαφέρουν σημαντικά ανά την Ευρώπη. Σε πληθυσμό 499 
εκατομμυρίων ανθρώπων, πολιτών, ανθρωπίνων όντων, αντιμετωπίζουμε όλοι διαφορετικές 
συνθήκες. Περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 19 εκατομμύρια είναι παιδιά, 
δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος βασικών πραγμάτων, όπως ένα ζεστό σπίτι, το 
ενοίκιο ή καλοκαιρινές διακοπές μακριά από το σπίτι. Αυτές οι συνθήκες ανισότητας για τους 
καταναλωτές πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να συμπεριληφθεί στο Θεματολόγιο για 
τους Καταναλωτές η παράμετρος της προσιτότητας στον καταναλωτή. Βασικό για τη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ καταναλωτών και πολιτών είναι να χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας με βάση την αλληλεγγύη και να είναι προσιτές σε όλους. 

Σύμφωνα με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», η Ευρώπη στοχεύει στην εξασφάλιση έξυπνης, 
βιώσιμης και περιεκτικής μεγέθυνσης. Η ΕΕ έχει ορίσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση 
των εκπομπών CO2, και, αν πρόκειται να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και να 
δημιουργήσουμε μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα γίνει πιο βιώσιμη καθώς συνιστά το
56% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. 

Το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές πρέπει να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί η ιδιωτική 
κατανάλωση να προωθήσει την οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Οι
σημαντικότερες πηγές των αυξημένων εκπομπών CO2 στην ΕΕ είναι οι μεταφορές και η 
ενέργεια. Η εσωτερική αγορά δημιουργεί εξωτερικούς παράγοντες όσον αφορά τις εκπομπές
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CO2. Το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές πρέπει να προωθήσει τη μετάβαση σε μια 
οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, πράγμα που σημαίνει τοπικότερη κατανάλωση 
για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές εντός της ΕΕ. Σημαίνει επίσης την 
προώθηση της ανακύκλωσης και της κατανάλωσης μεταποιημένων προϊόντων· αλλά η 
ανακύκλωση δεν φτάνει· τα προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές πρέπει να είναι 
αποδοτικότερα από άποψη ενέργειας.

Άλλο ένα πρόβλημα που χρήζει αντιμετωπίσεως στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τους 
Καταναλωτές είναι η σπατάλη τροφίμων, καθώς περίπου 90 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων 
πετιούνται ετησίως στην ΕΕ. Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί σε 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους το 2050 και η ζήτηση για τρόφιμα θα αυξηθεί κατά 70%. Αυτό θα επιφέρει 
σημαντικές προκλήσεις στα παγκόσμια αγροτικά συστήματα καθώς και στους καταναλωτές 
της Ευρώπης. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να προωθηθεί η τοπικότερη και οικολογικότερη 
παραγωγή τροφίμων. 

Το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές πρέπει να έχει όραμα και να είναι ολιστικό· πρέπει να 
αντανακλά αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Σήμερα αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο 
καταστροφικών εξελίξεων με την αλλαγή του κλίματος, επομένως η κοινωνία της 
κατανάλωσης πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων. Το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές πρέπει 
να προωθήσει το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική «ΕΕ 2020», επομένως την 
αύξηση της βιώσιμης δημόσιας κατανάλωσης υπηρεσιών όπως η παιδεία, η δημόσια υγεία 
και η περίθαλψη των ηλικιωμένων. Αυτά είναι που μετράνε στη ζωή· δημιουργούν 
κοινότητες που δεν προκαλούν εκπομπές CO2. 

Για να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σημαντικό ρόλο έχουν και οι δημόσιες συμβάσεις. 
Πρέπει όχι μόνο να επιτρέπεται αλλά να είναι υποχρεωτικές για την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων οι υψηλές προδιαγραφές για την περιβαλλοντική προστασία καθώς και για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τις συλλογικές συμβάσεις.

Ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων

Σύμφωνα με δημοσκόπηση στις οργανώσεις μέλη της Ένωσης Ευρωπαίων Καταναλωτών οι 
δύο βασικότερες προτεραιότητες για τους καταναλωτές είναι η βελτιωμένη προστασία στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσφατης αυξήσεως των τιμών στα τρόφιμα. Ως καταναλωτές ξοδεύουμε μεγάλο μέρος από 
το εισόδημά μας στο φαγητό, επομένως είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν η ασφάλεια, η 
επισήμανση και άλλες παράμετροι που αφορούν τη διατροφή στο Θεματολόγιο για τους 
Καταναλωτές. 

Για να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία και να προωθηθούν υγιεινές επιλογές, οι καταναλωτές 
χρειάζονται σαφέστερη ενημέρωση από τη σημερινή. Οι πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα 
πρέπει να είναι πλήρεις και εύκολες στην κατανόηση. Υπάρχει επίσης η ανάγκη για 
υψηλότερες προδιαγραφές στην ασφάλεια τροφίμων και για όραμα στη βιώσιμη επισήμανση 
των τροφίμων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προβαίνουν σε συνειδητότερες επιλογές. 
Η επισήμανση στα τρόφιμα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού σχετικά 
με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, αλλά η επισήμανση των τροφίμων πρέπει 
επίσης να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τους Καταναλωτές καθώς τα 
τρόφιμα έχουν ουσιαστική σημασία για τους καταναλωτές.
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Η επισήμανση όμως δεν αρκεί για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, των παρασιτοκτόνων 
και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών. Πρέπει επίσης να απαγορεύσουμε και να 
περιορίσουμε πολύ περισσότερες ουσίες στην αγορά, όπως τα τεχνητά τρανς-λιπαρά που 
χρησιμοποιούνται στα περισσότερα μεταποιημένα τρόφιμα και συντείνουν στην εκδήλωση 
καρδιοαγγειακών νόσων και στη σοβαρή επιβάρυνση των συστημάτων υγείας. 

Όσον αφορά την τροφή, την υγεία και την ασφάλεια, το νέο Θεματολόγιο για τους 
Καταναλωτές πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την απειλή των βακτηρίων που αντέχουν στα 
αντιβιοτικά. Αν δεν δράσουμε τώρα, αυτό θα προκαλέσει μείζονες προκλήσεις για την υγεία 
μας και δαπάνες για το σύστημα υγείας. Το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές πρέπει να 
αντιμετωπίσει αυτή τη σοβαρότατη απειλή αρχίζοντας να μειώνει σταδιακά τη διαδεδομένη 
και αστήρικτη ιατρικά χρήση αντιβιοτικών στη βιομηχανία κρέατος, η οποία προκαλεί 
μεγάλα προβλήματα στη δημόσια υγεία. 

Η Επιτροπή πρέπει επίσης να αναλάβει συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο του Θεματολογίου 
για τους Καταναλωτές, για να μειώσει την έκθεση των καταναλωτών και του περιβάλλοντος 
σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με κοκτέιλ χημικών 
ουσιών σε καθημερινή βάση, οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο και διαταραχές 
στο ορμονικό σύστημα, όπως είναι οι παραβένες που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικό σε 
όλα σχεδόν τα καλλυντικά, τις κρέμες και τα σαμπουάν. Με τόσο επικίνδυνα και διαδεδομένα 
χημικά καταναλωτικά προϊόντα η επισήμανση δεν είναι αρκετή. Η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει ότι θα γίνεται πιο εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τους κινδύνους υγείας από τις 
παραβένες. Πρέπει να εξεταστεί προσεκτικότερα και το παράδειγμα της Δανίας, όπου οι 
παραβένες απαγορεύονται σε προϊόντα που προορίζονται για τα μικρά παιδιά. 

Υπάρχει η ανάγκη να καταστεί το σύστημα κοινοποίησης RAPEX διαφανέστερο και 
αποτελεσματικότερο, ώστε να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι νομοθέτες τους κινδύνους που 
επιφέρουν συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα. Πρέπει να ενισχυθούν και να 
εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πρέπει να 
αναπτυχθούν συγκεκριμένοι κανόνες για την αντιμετώπιση επικίνδυνων προϊόντων ή να 
βελτιωθούν οι ήδη υπάρχοντες. Η νανοτεχνολογία πρέπει να ρυθμιστεί επαρκώς και πρέπει 
να επισημαίνονται τα προϊόντα που περιέχουν νανο-υλικά. Αναγκαίο είναι επίσης ένα 
ανεξάρτητο σύστημα δοκιμών από τρίτους όσον αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών σε 
ορισμένες περιπτώσεις. 

Παιδιά και διαφήμιση

Τα παιδιά ανήκουν σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες καταναλωτών. Παρ’ όλο που δεν 
είναι «καταναλωτές» όπως οι ενήλικοι καταναλωτές, καθώς δεν μπορούν να προβούν σε 
συνειδητές επιλογές, είναι εκτεθειμένα σε εκτεταμένη διαφήμιση. Αυτό το πρόβλημα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τους καταναλωτές. 

Η ανάγκη είναι ιδιαίτερα επιτακτική για την προστασία των παιχνιδιών από τη διαφήμιση 
ανθυγιεινών τροφίμων. 177 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο υποφέρουν από παχυσαρκία, και 
ένας από τους λόγους γι' αυτό είναι, σύμφωνα με οργανώσεις καταναλωτών, η μαζική 
διαφήμιση στην οποία είναι εκτεθειμένα τα παιδιά. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και να προστατεύσει τα 
παιδιά από τη διαφήμιση στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τους Καταναλωτές. Μια τέτοια 
απαγόρευση χρησιμοποιείται στη Σουηδία από το 1991 και απαγορεύει κάθε είδους 
διαφήμιση στην τηλεόραση και κάθε άμεση διαφήμιση που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 
κάτω των 12 ετών. Τα παιδιά είναι παιδιά και όχι καταναλωτές. Πρέπει επομένως να αποτελεί 
βασική προτεραιότητα στο Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές η εφαρμογή της παραμέτρου 
του παιδιού και να προταθεί η απαγόρευση της τηλεοπτικής και άμεσης διαφήμισης που 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. 

Ψηφιακό περιβάλλον

Η προαγωγή των συμφερόντων του «ψηφιακού καταναλωτή» συνιστά μείζονα πρόκληση για 
το μέλλον της πολιτικής για τους καταναλωτές. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις σε αυτόν 
τον τομέα όπως η εξασφάλιση στον καταναλωτή ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος, η 
πρόσβαση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών πρέπει να είναι εγγυημένη, ως μέσο κοινωνικής και 
οικονομικής ενσωμάτωσης, ενώ τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να 
γίνονται σεβαστά, ιδίως η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Επιπλέον, ο 
ανταγωνισμός στην ενωσιακή αγορά τηλεπικοινωνιακών οργανισμών πρέπει να διασφαλίζει 
τις επιλογές του καταναλωτή και την ποιότητα.

Εφαρμογή και προσφυγή

Τα συστήματα συλλογικής προσφυγής και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι αμφότερα 
βασικά στοιχεία μιας ισχυρής στρατηγικής στην πολιτική για τους καταναλωτές. Επαινούμε 
το γεγονός ότι το εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών έχει ενσωματωθεί ως 
προτεραιότητα στην «Πράξη για την Ενιαία Αγορά» της Επιτροπής, ωστόσο οι εναλλακτικές 
λύσεις δεν λειτουργούν χωρίς να τεθούν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι επίσης 
εναλλακτικά: καλούμε την Επιτροπή να επεξεργαστεί γρήγορα μια νομοθετική πρόταση για 
νομικό μέσο που θα διασφαλίζει ότι θα είναι δυνατόν ανά την ΕΕ να προβαίνουν οι 
καταναλωτές σε συλλογική προσφυγή. Αυτό το αισθητό κενό στο οπλοστάσιο των 
καταναλωτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. 

Τέλος, η σημασία της ισχυρής εκπροσώπησης των συμφερόντων των καταναλωτών είναι 
βασικό στοιχείο μιας σταθερής κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η εκπροσώπηση πρέπει να 
καταστεί δυνατή και να προωθηθεί, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο σε 
όλα τα κράτη μέλη. Πολλά χρόνια μετά την προσχώρηση στην ΕΕ κάτι τέτοιο δεν έχει 
επιτευχθεί σε όλες τις χώρες, είναι δε απαραίτητη η λήψη μέτρων δημιουργίας δυναμικού για 
ένα κίνημα καταναλωτών σε αυτές τις χώρες. 


