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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en ny strategi för konsumentpolitiken
(2011/2149(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken 
införlivats i fördragen genom artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), 

– med beaktande av artikel 26 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), där det står att ”den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre 
gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med 
bestämmelserna i fördragen”,

– med beaktande av artikel 3.3 i EU-fördraget, där det står att unionen ska verka för 
”en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala 
framsteg eftersträvas, samt [för] en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”,

– med beaktande av artikel 9 i EUF-fördraget, som har följande lydelse: ”Vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, 
kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå 
för människor”,

– med beaktande av artikel 11 i EUF-fördraget, där det fastställs att ”miljöskyddskraven ska 
integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt 
i syfte att främja en hållbar utveckling”,

– med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget, där det fastställs att 
”konsumentskyddskraven ska beaktas när unionens övriga politik och verksamhet 
utformas och genomförs”,

– med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget och tillhörande protokoll 26 om tjänster av 
allmänt (ekonomiskt) intresse,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europeiska rådet ”Europa 2020: en 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 6 juli 2011 om rådets ståndpunkt vid 
första behandlingen inför antagande av Europaparlamentets och rådets förordning om 
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av 
direktiven 87/250/EEG, 90/496/EEG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 2002/67/EG, 2008/5/EG 
och förordning (EG) nr 608/20041,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 23 juni 2011 om förslaget till 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0324.
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Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter1,

– med beaktande av årsrapporten för 2010 från nätverket av europeiska konsumentcentrum 
(Byrån för Europeiska unionens officiella publikationer, 2011), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2011 med den 
femte resultattavlan för konsumentvillkoren (”Consumers at home in the single market” 
(SEK(2011)0299)),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 oktober 2010 med den 
fjärde resultattavlan för konsumentmarknaderna (”Making Markets Work For Consumers” 
(SEK(2010)1257)),

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2010 med titeln ”Den finansiella, 
ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ 
(delbetänkande)”2,

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om fullbordandet av den inre 
marknaden för e-handel3,

– med beaktande av professor Mario Montis rapport av den 9 maj 2010 till kommissionen 
om att blåsa nytt liv i den inre marknaden, med titeln ”En ny strategi för den inre 
marknaden”,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre 
marknad för konsumenter och medborgare4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av 
den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella 
medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster) (kodifierad version)5,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om konsumentskydd6,

– med beaktande av rapporten om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om 
konsumentskyddssamarbete) (KOM(2009)0336),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om 
gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter i EU (KOM(2009)0557),

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0293.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0376.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0320.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0186.
5 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
6 Antagna texter, P7_TA(2010)0046.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2009 till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en 
harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar 
från konsumenter (KOM(2009)0346), samt av kommissionens tillhörande förslag till 
rekommendation (SEK(2009)0949), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2009 om tillsyn av 
konsumentregelverket (KOM(2009)0330) och kommissionens rapport av den 2 juli 2009 
om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om 
samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete) 
(KOM(2009)0336),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion1 och kommissionens rekommendation av 
den 12 juli 2004 om införlivande med nationell lagstiftning av direktiv som rör den inre 
marknaden2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av 
den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring 
av produkter4, vilken syftar till att fastställa en övergripande ram med regler och principer 
för ackreditering och marknadskontroll,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG av 
den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
utförandet av sändningsverksamhet för television5,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med titeln ”EU:s strategi för 
konsumentpolitiken 2007–2013 – Starkare konsumenter, högre välbefinnande för 
konsumenterna och ett effektivt konsumentskydd” och parlamentets resolution av 
den 20 maj 2008 om EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–20136,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/952/EG av 
den 20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om 
rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för 
audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster7,

                                               
1 EUT L 176, 7.7.2009, s. 17.
2 EUT L 98, 16.4.2005, s. 47.
3 EUT L 170, 30.6.2009, s. 1.
4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.
5 EUT L 332, 18.12.2007, s. 27.
6 EUT C 180 E, 17.7.2008, s. 26.
7 EUT L 378, 27.12.2006, s. 72.
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– med beaktande av rapporten från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion) om hindren för EU:s inre 
marknad 20081,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av 
den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar 
för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete)2,

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2006 om rådets gemensamma 
ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för konsumentpolitik 2007–20133,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av 
den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder)4,

– med beaktande av rådets rekommendation 98/560/EG av den 24 september 1998 om 
utvecklingen av konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster 
och informationstjänster genom främjande av nationella system för att uppnå en jämförbar 
och effektiv skyddsnivå för minderåriga och för den mänskliga värdigheten5,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga 
frågor (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. EU-medborgarna har i egenskap av konsumenter en helt avgörande roll att spela när det 
gäller att uppnå Europa 2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla eftersom 
konsumenternas utgifter genererar mer än hälften av EU:s BNP.

B. Enligt resultattavlan för konsumentvillkoren från mars 2011 och i sin tur indexet för 
andelen människor som är materiellt eftersatta är 17 procent av EU:s befolkning fattiga. 

C. Konsumenterna bildar inte en samlad homogen grupp, utan skillnaderna mellan 
konsumenterna behöver beaktas inom ramen för konsumentagendan.

D. EU har fastställt mål för minskningen av koldioxidutsläpp och efterlyst en minskad 
förbrukning av varor och en hållbarare konsumtion.

E. En väl fungerande inre marknad bör ge konsumenterna ett större urval av högkvalitativa 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf
2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.
3 EUT L 404, 30.12.2006, s. 39.
4 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
5 EGT L 270, 7.10.1998, s. 48.
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varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser och samtidigt garantera en hög nivå när det 
gäller konsument- och miljöskydd. 

F. Den inre marknaden får inte tillåtas växa på bekostnad av villkoren för den 
förvärvsarbetande befolkningen, och EU måste se till att arbetstagarnas rättigheter under 
alla omständigheter ges företräde framför den fria rörligheten för tjänster.

G. Konsumenterna tycks inte vara benägna att utnyttja fördelarna med marknadsintegration 
eftersom de inte känner sig säkra på att deras rättigheter kommer att respekteras fullt ut i 
samband med gränsöverskridande köp.

H. Kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna måste öka ansträngningarna när 
det gäller att uppnå målet om ett starkt konsumentskydd.

I. Med tanke på den rådande ekonomiska nedgången är sträng och konsekvent tillsyn desto 
viktigare eftersom krisen ökar utsattheten bland konsumenterna.

J. Europaparlamentet och de nationella parlamenten kan bidra till att 
konsumentskyddslagstiftningen införlivas och efterlevs på ett effektivare sätt genom att 
fortsätta att bedriva ett nära samarbete med varandra.

I. Centrala mål

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att lansera en konsumentagenda 
och betonar behovet att se till att alla framtida konsumentpolitiska åtgärder bygger på en 
helhetssyn och sätter konsumenterna i centrum vad avser den inre marknaden.

2. Europaparlamentet betonar behovet av ett korrekt genomförande av den befintliga 
lagstiftningen (i synnerhet det senaste direktivet om konsumenträttigheter) kombinerat 
med ändamålsenlig spridning av information om de nya spelregler som gäller.

3. Europaparlamentet framhåller de många utmaningar som konsumentagendan står inför: 
åtgärder för att åstadkomma en hållbarare privatkonsumtion, minskad ojämlikhet mellan 
konsumenterna och minskad utsatthet hos konsumenterna för farliga kemikalier och 
produkter samt åtgärder som syftar till att skydda barn mot reklam. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra mer systematiska 
konsekvensanalyser och granskningar av politiken i samband med EU:s framväxande 
konsumentregelverk där så är lämpligt.

II. Starkare konsumenter

5. Med tanke på den mycket snabbt växande e-handeln påpekar Europaparlamentet att 
konsumenternas förtroende för avtal vid gränsöverskridande köp måste stärkas genom 
garantier för att deras rättigheter respekteras även på internet.

6. Europaparlamentet betonar behovet att säkra en mera konsumentorienterad balans när det 
gäller internetanvändning och immateriella rättigheter. 

7. Europaparlamentet betonar behovet att förse konsumenterna med tydligare information, 
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till exempel genom regler för angivande av jämförpris och korrekta och insynsvänliga 
webbplatser som jämför priser på internet. 

8. Europaparlamentet beklagar det ständigt växande problemet med alltför mycket 
information på internet vad avser avtalsvillkor.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – genom finansiering av 
kapacitetsuppbyggnad och öppen information – ge bättre stöd till 
konsumentorganisationer och offentliga myndigheter i deras roll som mellanhänder och på 
så sätt stärka konsumenterna. 

10. Europaparlamentet betonar att internetanvändarna visserligen blir allt fler men att inte alla 
konsumenter har möjligheten eller förmågan att använda internet, och understryker mot 
bakgrund av detta vikten av olika modeller för tillhandahållande av tjänster. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de konsekvenser som 
koncentrationer i avreglerade sektorer får för konsumenterna. 

III.Konsumentskydd och produktsäkerhet

12. Europaparlamentet betonar behovet att uppnå ett bättre skydd för utsatta 
konsumentgrupper, såsom barn och äldre. Barn utsätts för omfattande reklamkampanjer 
samtidigt som de inte har någon möjlighet att göra välunderbyggda val. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera skyddet av barn bland 
huvudprioriteringarna i konsumentagendan och föreslå ett förbud mot tv- och 
direktreklam som riktar sig till barn under 12 år. 

14. Europaparlamentet betonar det akuta behovet att höja den allmänna säkerhetsnivån för 
konsumentprodukter i EU eftersom konsumenterna dagligen utsätts för 
kemikalieblandningar som är cancerframkallande eller stör hormonsystemet. 

15. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att ta fram fler studier om 
hälsoriskerna till följd av användningen av parabener.

16. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att, vad gäller 
livsmedelssäkerhet, ta sig an utmaningen med antibiotikaresistenta bakterier och ta itu 
med den icke-medicinska användningen av antibiotika inom köttindustrin. 

17. Europaparlamentet påpekar att det är mycket viktigt att kommissionen inom ramen för 
konsumentagendan även tar hänsyn till vikten av livsmedelsmärkning. 

18. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att skydda konsumenterna 
genom att vidta stränga åtgärder för att minska förekomsten av artificiella transfetter i 
livsmedel. 

19. Europaparlamentet efterlyser bättre produktsäkerhetsgarantier, särskilt inom e-handeln på
den inre marknaden.

20. Europaparlamentet anser att systemet för snabbt informationsutbyte (Rapex) bör göras 
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öppnare och effektivare så att lagstiftarna blir medvetna om de risker som specifika 
konsumentprodukter medför.

21. I syfte att uppnå ett starkare konsumentskydd efterlyser Europaparlamentet riktad 
forskningsfinansiering, med tanke på att projektfinansiering ofta inte täcker kostnaderna 
för vetenskaplig forskning. Utöver finansiering är det även viktigt att inom ramen för 
EU:s forskningsprogram ta hänsyn till konsumenternas och hushållens åsikter.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fatta beslut om frågor som försäljning av 
varor och oskäliga avtalsvillkor, en översyn av bestämmelserna om otillbörliga 
affärsmetoder, konsumentkreditdirektivet, vilseledande reklam, ett utvidgat 
tillämpningsområde för direktivet om sena betalningar1 så att det kommer att omfatta 
förbindelser mellan företag och konsumenter och den bredare frågan om huruvida 
bestämmelserna om otillbörliga affärsmetoder behöver tillämpas på förbindelser mellan 
företag.

IV. Mot ett socialare och hållbarare Europa

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i konsumentagendan inkludera frågan om 
överkomliga priser för konsumenterna och att betona vikten av ett socialare Europa där 
välfärdstjänster finansieras på grundval av solidaritet.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med frågan om hur 
privatkonsumtionen kan göras hållbarare så att en ekonomi med låga koldioxidutsläpp 
främjas på ett sätt som är förenligt med det mål som fastställts i Europa 2020-strategin. 

V. Respekt för konsumenträttigheterna och möjligheten till rättslig prövning

25. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att hjälpa nätverket av europeiska 
konsumentcentrum och nätverket för konsumentskyddssamarbete att utnyttja alla former 
av medier för att göra konsumenterna mera medvetna om arbetet inom dessa nätverk och 
förbättra förmågan att kommunicera med konsumenter och säljare.

26. Europaparlamentet efterlyser lättillgängligare och effektivare mekanismer för rättslig 
prövning, såsom alternativa tvistlösningsmekanismer, kollektiv talan eller onlinesystem 
för tvistlösning, så att konsumenterna blir starkare i hela EU.

27. Europaparlamentet betonar behovet av en adekvat resurstilldelning i den kommande 
fleråriga budgetramen för perioden efter 2013 och vikten av att ta hänsyn till de ambitiösa 
mål som fastställts inom ramen för konsumentagendan.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar 
vid handelstransaktioner (EGT L 200, 8.8.2000, s. 35).
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28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Europeiska kommissionen har för avsikt att offentliggöra en konsumentagenda i maj 2012 
som en uppföljare till EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 (KOM(2007)0099). 
Den kommer att offentliggöras som ett meddelande från kommissionen och innehålla alla 
initiativ för konsumenter från 2012 och framåt. Den kommer dessutom att gå utöver 
räckvidden för EU:s konsumentstrategi 2007–2013. Vi välkomnar denna ambitiösa 
utgångspunkt och uppmanar kommissionen att också lägga fram en grönbok så att det kan 
finnas en ordentlig grund för diskussioner med konsumenträttsorganisationer, medborgare 
samt nationella parlament och regeringar.

Konsumentagendan bör vara en samlingspunkt för alla viktiga ämnen och utmaningar som vi 
har framför oss på konsumentområdet. Den bör vara en milstolpe i EU:s konsumentpolitik 
och för första gången medföra en konkretisering av den princip i EU-fördraget enligt vilken 
konsumenternas intressen måste beaktas på alla andra relevanta politikområden inom EU. 

Den främsta prioriteringen i konsumentagendan bör vara att garantera säkra livsmedel, hälsa 
och produktsäkerhet. Men vi behöver också en konsumentagenda som minskar ojämlikheten 
mellan konsumenterna i Europa, bidrar till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp i enlighet 
med besluten i Europa 2020-strategin och skyddar barn mot reklam. På ett mera globalt plan 
måste de nya utmaningarna för det moderna samhället bemötas, till exempel globaliseringen 
av våra marknader, digitaliseringen av ekonomin och den åldrande befolkningen, liksom 
vikten av instrument för tillsyn och rättslig prövning samt stöd till konsumentorganisationer. 

Resultattavlorna för konsumentfrågor och agendan för starkare konsumenter 

Färska studier från kommissionen visar att konsumenterna behöver bli starkare. Detta 
förutsätter kunskaper om konsumenträttigheter och information, välkända och effektiva icke-
statliga organisationer och offentliga myndigheter, aktiva medier och enkla och lättillgängliga 
verktyg för rättslig prövning.

Kvaliteten på konsumentvillkoren i medlemsstaterna övervakas med hjälp av resultattavlan 
för konsumentvillkoren från mars 2011 (SEK(2011)). Den femte resultattavlan för 
konsumentfrågor, som Europeiska kommissionen offentliggjorde den 11 mars 2011, visar en 
klar återhämtning när det gäller konsumentvillkoren i nästan alla EU-länder efter den 
dramatiska nedgången under 2009. Resultattavlan bekräftar även en växande klyfta mellan 
inhemsk och gränsöverskridande e-handel, utbredd fattigdom och brist på tillgång till 
grundläggande varor och tjänster bland många europeiska medborgare samt en stor oro hos 
konsumenterna över livsmedelssäkerheten. 

Paketet för starkare konsumenter, som Europeiska kommissionen offentliggjorde 
den 11 april 2011, visade att konsumenterna inte är medvetna om sina rättigheter och 
bekräftade behovet att ta itu med frågan om starkare konsumenter. Konsumenterna måste 
kunna förstå sig på de bästa möjliga verktygen under denna internetcentrerade tidsålder så att 
de blir medvetna konsumenter med en förmåga att göra val och på bästa sätt utnyttja sina 
rättigheter på en marknad med allt fler utmaningar. Det är av avgörande betydelse att 
offentliga myndigheter och konsumentorganisationer spelar en aktiv roll, och därför bör deras 
finansiering garanteras. Uppbyggande av och stöd till starka och kompetenta 
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konsumentorganisationer kan verkligen bidra till en ökad medvetenhet hos konsumenterna. 
Dessa organisationer kan dessutom företräda konsumenternas intressen både inom politiken 
och i vardagen. 

I oktober 2011 kommer den sjätte resultattavlan att särskilt redovisa de 50 viktigaste 
konsumentmarknaderna på grundval av konsumenternas uppfattning om öppenhet, 
jämförbarhet, förtroende, problem, klagomål, byte och allmän belåtenhet. 

De ovannämnda studierna utgör en tydlig uppmaning till Europeiska unionen att vidta 
konkreta åtgärder för att göra konsumenterna starkare och stärka konsumentskyddet. 

Social och miljömässig hållbarhet

Villkoren för konsumenterna varierar i hög grad inom Europa. Med 499 miljoner personer, 
medborgare, människor, står vi alla inför olika villkor. Omkring 80 miljoner människor, varav 
19 miljoner är barn, har inte råd med de grundläggande inslagen i tillvaron, såsom ett varmt 
hem, pengar till hyra eller sommarsemester på annan ort. Dessa ojämlika villkor för 
konsumenterna måste vi ta itu med, och frågan om överkomliga priser för konsumenterna 
måste inkluderas i konsumentagendan. När det gäller att åstadkomma en minskning i 
ojämlikheterna mellan konsumenterna, och medborgarna, är det av yttersta vikt med en 
finansiering av välfärdstjänsterna på grundval av solidaritet och tillgång för alla. 

Enligt Europa 2020-strategin strävar Europa efter smart och hållbar tillväxt för alla. EU har 
fastställt ambitiösa mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen, och om vi ska kunna 
uppnå dessa mål och skapa en ekonomi med låga koldioxidutsläpp i Europeiska unionen 
måste vi se till att privatkonsumtionen görs hållbarare eftersom den utgör 56 procent av 
EU:s BNP. 

Konsumentagendan måste ta itu med frågan om hur privatkonsumtionen kan främja en 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Den största källan för växande koldioxidutsläpp i EU är 
transport- och energisektorn, och den inre marknaden bidrar till att koldioxidutsläppen får 
externa konsekvenser. Konsumentagendan måste främja övergången till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, och detta förutsätter ökad lokal konsumtion så att koldioxidutsläppen inom 
EU:s transportsektor minskar. Det förutsätter även främjande av återvinning och användning 
av begagnade varor, samtidigt som återvinning inte är en fullständig lösning på problemet. De 
produkter som erbjuds konsumenterna måste vara så energieffektiva som bara möjligt.

Med tanke på att omkring 90 miljoner ton livsmedel kastas bort varje år i EU är frågan om 
livsmedel som går till spillo ett annat problem som måste hanteras inom ramen för 
konsumentagendan. Befolkningen i världen kommer att växa till 9 miljarder människor år 
2050, och efterfrågan på livsmedel kommer att öka med 70 procent. Detta kommer att 
innebära mycket stora utmaningar för de globala jordbrukssystemen – och även för de 
europeiska konsumenterna – och är bara ytterligare ett skäl för att främja lokal och ekologisk 
livsmedelsproduktion. 

Konsumentagendan måste bygga på visioner och ett helhetsgrepp. Den måste återspegla det 
som händer i världen. För närvarande står vi inför en potentiellt katastrofal utveckling med 
klimatförändringar, och mot bakgrund av detta måste konsumtionssamhället förändras i 
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grunden. Konsumentagendan måste bidra till att vi uppnår det mål om en hållbar tillväxt som 
fastställts i Europa 2020-strategin, och därmed även till en ökad hållbar offentlig konsumtion 
av tjänster på områden som utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Detta är sådant 
som i slutändan spelar roll i våra liv – det skapar gemenskap och genererar inga 
koldioxidutsläpp. 

När det gäller att främja en hållbar konsumtion spelar också offentlig upphandling en mycket 
viktig roll. Det borde vara inte bara tillåtet utan till och med obligatoriskt att i samband med 
offentlig upphandling fastställa stränga normer på områdena miljöskydd, 
arbetstagarrättigheter och kollektivavtal. 

Livsmedels- och produktsäkerhet

Enligt en undersökning bland BEUC:s (Europeiska byrån för konsumentorganisationer) 
medlemsorganisationer är konsumenternas två viktigaste prioriteringar bättre skydd på 
områdena för finansiella tjänster respektive livsmedel, inklusive de stigande 
livsmedelspriserna under senare tid. Som konsumenter spenderar vi en stor del av vår inkomst 
på livsmedel, och det är därför av yttersta vikt att säkerheten, märkningen och andra aspekter i 
samband med livsmedel inkluderas i konsumentagendan. 

För att man ska kunna ta itu med fetma och främja hälsosamma alternativ måste 
konsumenterna få tydligare information än vad som är fallet i dag. Livsmedelsinformationen 
måste vara fullständig och lättbegriplig. Det finns också ett behov av strängare 
livsmedelsnormer och en vision om hållbar livsmedelsmärkning så att konsumenterna i högre 
grad kan göra välunderbyggda val. Livsmedelsmärkning behandlas inom ramen för förslaget 
till förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna, men märkningen bör tas upp 
även i konsumentagendan eftersom livsmedel är av grundläggande betydelse för 
konsumenterna. 

Märkning är emellertid inte tillräckligt när det gäller att bekämpa fetma, bekämpningsmedel 
och andra farliga kemikalier. Vi behöver förbjuda och begränsa användningen av många fler 
ämnen på marknaden, såsom artificiella transfetter, som används i de flesta bearbetade 
livsmedel och bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar samt ger upphov till mycket stora kostnader 
för våra hälso- och sjukvårdssystem. 

Vad avser livsmedel, hälsa och säkerhet behöver konsumentagendan också ta itu med det hot 
som antibiotikaresistenta bakterier utgör. Om vi inte agerar nu kommer detta problem att 
orsaka mycket stora utmaningar på hälsoområdet och utgifter för hälso- och sjukvården. 
Konsumentagendan behöver bemöta detta kolossala hot genom att inleda avvecklingen av den 
utbredda och medicinskt omotiverade användning av antibiotika inom köttindustrin som 
medför stora problem ur ett folkhälsoperspektiv. 

Kommissionen måste även vidta konkreta åtgärder inom ramen för konsumentagendan för att 
minska konsumenternas och miljöns utsatthet för farliga kemikalier och ämnen. 
Konsumenterna ställs dagligen inför kemikalieblandningar som man vet orsakar cancer och 
stör hormonsystemet, såsom parabener, som används som konserveringsmedel i nästan alla 
kosmetikaprodukter, krämer och schampon. Med sådana farliga, i konsumentprodukter 
vanligt förekommande kemikalier är märkning inte en tillräcklig åtgärd. Kommissionen bör se 
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till att det görs mer omfattande forskning om de hälsorelaterade risker som användningen av 
parabener medför. Man behöver också noggrant undersöka hur man har gjort i Danmark, där 
parabener är förbjudna i produkter som riktar sig till små barn. 

Det finns ett behov att göra systemet för snabbt informationsutbyte (Rapex) öppnare och 
effektivare så att lagstiftarna blir mer medvetna om de risker som specifika 
konsumentprodukter medför. Bestämmelserna om allmän produktsäkerhet måste bli strängare 
och genomföras på ett korrekt sätt, och särskilda bestämmelser om farliga produkter måste tas 
fram respektive förbättras. Nanotekniken måste regleras på ett adekvat sätt, och produkter 
som innehåller nanomaterial måste märkas. Vad gäller säkerheten i samband med leksaker 
krävs i vissa fall även tester som utförs av en oberoende tredje part. 

Barn och reklam 

Barn hör till de mest utsatta konsumentgrupperna. Visserligen är barn inte ”konsumenter” på 
samma sätt som vuxna eftersom de inte kan göra välunderbyggda val, men de utsätts likväl 
för omfattande reklam. Detta problem måste tas upp inom ramen för konsumentagendan. 

Särskilt akut är behovet att skydda barn mot reklam för ohälsosamma livsmedel. Runtom i 
världen lider 177 miljoner barn av fetma, och ett av skälen till detta är enligt 
konsumentorganisationerna den stora mängd reklam som barn utsätts för. 

Europeiska unionen måste ta itu med detta problem och skydda barnen mot reklam inom 
ramen för konsumentagendan. Ett sådant förbud gäller i Sverige sedan 1991, och förbudet 
omfattar all tv- och direktreklam som riktar sig till barn under 12 år. Barn är inte konsumenter 
utan just barn. Det bör därför vara en central prioritering i konsumentagendan att tillämpa ett 
barnperspektiv och förbjuda tv- och direktreklam som riktar sig till barn under 12 år. 

Den digitala miljön

Främjandet av den ”digitala konsumentens” intressen utgör en stor utmaning för den framtida 
konsumentpolitiken. Det finns betydande utmaningar att ta sig an på detta område, såsom att 
skapa en säker digital miljö för konsumenterna, garantera tillgången till nätverk för 
telekommunikation – som ett medel för social och ekonomisk delaktighet – och trygga 
respekten för konsumenternas grundläggande rättigheter, särskilt skyddet av personuppgifter. 
Vidare måste konkurrenskraft på EU:s telekommunikationsmarknader innebära att kunna 
erbjuda garantier vad gäller utbud och kvalitet för konsumenterna.

Tillsyn och rättslig prövning

System för kollektiv talan och alternativ tvistlösning är båda viktiga delar av en stark 
konsumentpolitisk strategi. Vi välkomnar att alternativ tvistlösning har integrerats som en 
prioritering i kommissionens inremarknadsakt, även om modeller med alternativa lösningar 
inte fungerar om man inte inför de system som modellerna är ett alternativ till. Vi uppmanar 
kommissionen att skyndsamt ta fram ett lagstiftningsförslag till ett rättsligt instrument som 
möjliggör kollektiv talan för EU:s alla konsumenter. Denna uppenbara lucka i 
konsumenternas verktygslåda för utövande av rättigheter måste man komma till rätta med 
omedelbart. 
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Slutligen är starka företrädare för konsumenternas intressen en väsentlig del av ett sunt civilt 
samhälle. Dessa företrädare måste få finnas och främjas, inte bara på EU-nivå, utan även 
nationellt, i samtliga medlemsstater. Många år efter anslutningen till EU är detta på intet sätt 
fallet i alla våra länder, och i de länder där så inte är fallet är kapacitetsuppbyggande åtgärder 
till förmån för konsumentrörelsen absolut nödvändiga.


