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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με ένα νέο Θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές

(2012/2133(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
οποίος ενσωματώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) με το άρθρο 6 
αυτής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(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 ΣΕΕ, το οποίο προβλέπει για την ΕΕ την 
δέσμευση να εργάζεται για " μία 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 τη σύσταση του Συμβουλίου 98/560/ΕΚ της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 
σχετικά με την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω της προώθησης 
εθνικών πλαισίων με σκοπό την επίτευξη συγκρίσιμου και αποτελεσματικού επιπέδου 
προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας1,

                                               
1 ΕΕ L 270, 7.10.1998, σ. 48.



PE500.621v01-00 4/16 PR\920235EL.doc

EL

– 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)1,

– 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»)2,

– 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)3,

– 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 πληροφόρησης4,

– 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 τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων5, 

– 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, για τη «Στρατηγική της ΕΕ για την 
πολιτική καταναλωτών 2007-2013» 6,

– 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 όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων με στόχο τη 
δημιουργία ενός γενικού πλαισίου κανόνων και αρχών για τη διαπίστευση και την 

                                               
1 ΕΕ L 364, 09.12.04, σ. 1.
2 ΕΕ L 149, 11.06.05, σ. 22.
3 ΕΕ L 404, 30.12.06, σ. 39.
4 ΕΕ L 378, 27.12.06, σ. 72.
5 ΕΕ L 332, 18.12.07, σ. 27.
6 ΕΕ C 180 E, 17.7.2008, σ. 26.
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εποπτεία της αγοράς1,

– 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) 2,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με μέτρα για 
τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και τη σύσταση της Επιτροπής, της 12ης 
Ιουλίου 2004, για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική 
αγορά3,

– 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 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 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο 
«Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών4,

– 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) 5 (κωδικοποιημένη έκδοση),

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη δημιουργία μιας 

                                               
1 ΕΕ L 218, 13.08.08, σ. 30.
2 ΕΕ L 170, 30.06.09, σ. 1.
3 ΕΕ L 98, 16.04.05, σ. 47.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0046.
5 ΕΕ L 263, 06.10.10, σ. 15.
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ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου2,

– 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 την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 με τίτλο 
«Κάνοντας τις αγορές λειτουργικές για τους καταναλωτές - Τέταρτη έκδοση του Πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (SEC(2010) 1257), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ της 27ης Οκτωβρίου 2010 (COM(2010)0603),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2010 με τίτλο 
«Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά - Πέμπτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων 
για τους καταναλωτές» (SEC(2011)0299),

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

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 23ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2011, για μια πιο αποτελεσματική και 
δίκαιη αγορά λιανικής5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Κάνοντας 
τις αγορές λειτουργικές για τους καταναλωτές  –Έκτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων 
για τους καταναλωτές» (SEC(2011)1271),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2011 για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα 
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20206,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0320.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0376.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0293.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0307.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 
2014-2020 (COM(2011)0707) και τα σχετικά έγγραφα (SEC(2011)1320 και 
SEC(2011)1321),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη νέα στρατηγική για 
την πολιτική των καταναλωτών2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Ένα 
συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά 
ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2012 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 
(COM(2012)0011),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2012 με τίτλο 
«Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» (COM(2012)0179),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2012 με τίτλο  «Διαδίκτυο 
καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση 
της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 με τίτλο  
«Έκθεση σχετικά με την πολιτική των καταναλωτών» (Ιούλιος 2010-Δεκέμβριος 2011) 
(SWD(2012)0132) που συνοδεύει την ανακοίνωση «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους 
καταναλωτές - Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Ο 
                                               
1 ΕΕ L 247, 13.09.12, σ. 17.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0491.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0209.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0211.
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πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείχνει σε ποιες περιοχές της Ευρώπης 
επικρατούν οι καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές – Έβδομη έκδοση του Πίνακα 
αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SWD(2012)0165),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά 
(COM(2012)0238),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις 
πτυχές προαγωγής της γνώσης όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών 
από το 2012 έως το 2014 (SWD(2012)235 τελικό),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2012 προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά - Πράξη II: Μαζί 
για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής  επί 
της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο: 
«Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές - Προώθηση της εμπιστοσύνης και της 
ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (Α7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών 
συνιστούν θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο ως παράγοντες 
ανάπτυξης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος είναι να επιτευχθεί ενίσχυση του ρόλου του 
καταναλωτή και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η 
ασφάλειά τους στην αγορά και η γνώση τους όσον αφορά τα δικαιώματά τους, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους καταναλωτές· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πολύ χρήσιμο για τους 
καταναλωτές με αναπηρίες και για όσους ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάτμηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θέτει σε κίνδυνο τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες·και οι περισσότεροι 
ιστοχώροι δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για τους διασυνοριακούς τους αγοραστές 
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και καταναλωτές ·ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για τη 
θέσπιση ολοκληρωμένου σχεδίου διορθωτικών μέτρων, το οποίο να περιλαμβάνει 
μηχανισμούς όπως η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ), ένα σύστημα ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) και η συλλογική προσφυγή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιημένοι με τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λόγω των εσφαλμένων συμβουλών που λαμβάνουν και 
λόγω άγνοιας των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για 
επιδιαιτητές ανεξάρτητους από τις εταιρείες και, στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, για επιθεωρητές της (εθνικής/Ευρωπαϊκής) Κεντρικής Τράπεζας  που να 
ασκούν τον ρόλο του επιδιαιτητή·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση πλήττει σοβαρά τους καταναλωτές, 
ότι η εσωτερική αγορά έχει αποδυναμωθεί από τη μείωση των μισθών και την επιδείνωση 
των συνθηκών εργασίας και ότι τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να υπερισχύουν της 
απελευθέρωσης της αγοράς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά έχει να προσφέρει μια σειρά προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, προωθώντας τη βιώσιμη 
κατανάλωση για μια βιώσιμη ανάπτυξη·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν ευέλικτα μέτρα για την προστασία των 
καταναλωτών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τις αραιοκατοικημένες, τις νησιωτικές 
και τις ορεινές περιοχές·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι  πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ενώσεων καταναλωτών σε 
όλους τους τομείς με την θέσπιση των απαραίτητων νομικών και οικονομικών μέτρων·

1. ζητεί να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να ασκούν τα δικαιώματά τους, απλά και 
αποτελεσματικά σε βασικούς τομείς όπως είναι οι τομείς των τροφίμων, της υγείας, της 
ενέργειας, των οικονομικών και ψηφιακών υπηρεσιών, των φαρμακευτικών προϊόντων 
και των ιατρικών συσκευών·

2. ζητεί οι καταναλωτές να μπορούν να επωφελούνται από την πρόοδο της επιστήμης και 
της τεχνολογίας με ασφάλεια και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, αμερόληπτες 
συμβουλές και στα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική και δίκαιη λήψη 
επανορθωτικών μέτρων·

3. επισημαίνει ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των 
ενώσεων καταναλωτών και των δημόσιων οργανισμών σε όλους τους τομείς, παρέχοντας 
εύκολη πρόσβαση στους αναγκαίους οικονομικούς πόρους· επισημαίνει ότι  θα 
δημιουργηθεί ένα μητρώο ευρωπαϊκών ενώσεων το οποίο θα διευκολύνει τον σχηματισμό 
ευρωπαϊκών ενώσεων·

4. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών μειώνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τα επικίνδυνα προϊόντα, τα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα 
και την παραπλανητική διαφήμιση, και ότι η εν λόγω εκπαίδευση και ενίσχυση του ρόλου 
των καταναλωτών θα πρέπει να είναι διαρκής και να ξεκινάει από το σχολείο·
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5. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα νομικά και υλικά 
μέσα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή του Θεματολογίου και να 
διενεργούν συστηματικές αξιολογήσεις του αντικτύπου του·

6. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει επικαιροποιημένους και ενιαίους κανόνες για τη 
διευκόλυνση της εξασφάλισης της ασφάλειας των προϊόντων, καθιερώνοντας τον έλεγχο 
στην χώρα προέλευσης για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες·

7. επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι απαραίτητη για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, τόσο το εθνικό όσο και το διασυνοριακό· τονίζει ότι στον τομέα του 
διαδικτυακού εμπορίου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων, να 
αποφεύγονται οι παράνομες ή οι αθέμιτες πρακτικές και να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·

8. υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες των αγορών θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, σαφείς και 
συγκρίσιμες· τονίζει ότι θα πρέπει να καθιερωθούν δεσμευτικές εμπορικές εγγυήσεις, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απονομή της δικαιοσύνης σε περίπτωση που οι διαμεσολαβητές 
καθίστανται αφερέγγυοι·  τονίζει την ανάγκη για διώξεις σε περίπτωση που 
παρατηρούνται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων ή 
μαζική χειραγώγηση της αγοράς, όπως συνέβη στις αγορές των Libor ή/και Euribor· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για προστασία των καταναλωτών που έχουν «παγιδευτεί» με 
κάποιο χρηματοοικονομικό προϊόν, καθώς των καταναλωτών που έχουν υποθήκες και οι 
οποίοι, για λόγους που δεν μπορούν να καταλογισθούν στον καταναλωτή, διατρέχουν τον 
κίνδυνο της έξωσης από τα σπίτια τους·

9. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στις αγορές καταναλωτικών αγαθών που 
παράγονται με χρήση νανοτεχνολογίας ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη για  παροχή καλύτερης προστασίας των δικαιωμάτων των 
ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, ιδίως όσον 
αφορά τις μεταφορές·

11. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποδυναμώνει τη 
θέση των καταναλωτών στις αγορές και τους καθιστά ολοένα και πιο ευάλωτους· η 
αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας και των ποσοστών ανεργίας και η απώλεια της 
αγοραστικής δύναμης αυξάνουν τις ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών και μεταξύ των 
χωρών με αρνητικές συνέπειες για τις καταναλωτικές συνήθειες· πρέπει να διευκολυνθεί η 
άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών, καθώς και η 
απαγόρευση των σύνθετων και επισφαλών χρηματοπιστωτικών προϊόντων για το μέσο 
καταναλωτή·

12. τονίζει ότι απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών, των εθνικών και των 
τοπικών αρχών και των ενώσεων καταναλωτών, προκειμένου να δημιουργηθούν 
μηχανισμοί διαβούλευσης μεταξύ των μερών και να εφαρμοστούν τα μέτρα που 
προβλέπει το Θεματολόγιο·

13. τονίζει ότι η ταχεία διαδικασία συγκέντρωσης των επιχειρήσεων επηρεάζει τόσο την 
παραγωγή όσο και την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών· οι καταναλωτές πρέπει να 
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εκπροσωπούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων 
εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, και να 
εκλέγονται με δημοκρατικό τρόπο·

14. ζητεί από την Επιτροπή να αποκτήσει το σύστημα ειδοποίησης RAPEX (Κοινοτικό 
σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη 
χρήση προϊόντων καταναλωτή) μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότητα· επιπλέον, 
πρέπει να αναπτυχθεί το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών και το Δίκτυο 
Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών·

15. υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί προσφυγής, όπως είναι η εναλλακτική, η συλλογική ή η 
διαδικτυακή επίλυση διαφορών, πρέπει να είναι ταχείς, προσιτοί και αποτελεσματικοί· οι 
διαδικασίες της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών πρέπει να ολοκληρώνονται το 
αργότερο εντός 90 ημερών· θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν δικαστική αρωγή στους 
άνεργους καταναλωτές, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε στο πλαίσιο ένωσης καταναλωτών, 
με βάση το εισόδημά τους·

16. τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί η υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση σύμφωνα με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· παράλληλα, πρέπει να διευκολυνθεί η πλήρης 
πρόσβαση των καταναλωτών στις αγορές στο πλαίσιο μιας κοινωνικής και αλληλέγγυας 
Ευρώπης· 

17. τονίζει ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το Θεματολόγιο για τους καταναλωτές και να του παρέχει επαρκείς πόρους·

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

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους 
καταναλωτές» στις 22 Μαΐου 2012 εν συνεχεία της στρατηγικής της ΕΕ για την πολιτική 
καταναλωτών 2007-2013 (COM (2007) 99 τελικό). Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά 
πρωτοβουλιών για τους καταναλωτές για την περίοδο 2014-2020. Χαιρετίζουμε την φιλόδοξη 
αυτή προσέγγιση και καλούμε την Επιτροπή να συντάξει επίσης Πράσινη Βίβλο για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, η οποία θα είναι προς όφελος των οργανώσεων προστασίας των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών, των πολιτών, και των εθνικών κοινοβουλίων και 
κυβερνήσεων.

Βασικές προτεραιότητες του «Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τους καταναλωτές» πρέπει να 
είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας, της ενέργειας και των 
χρηματοπιστωτικών και ψηφιακών προϊόντων. Το Θεματολόγιο αυτό εντάσσεται στην τελική 
φάση της ενιαίας επιγραμμικής αγοράς, η οποία προϋποθέτει την επιγραμμική προστασία των 
καταναλωτών, την νομική ασφάλεια, την διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών 
και αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών.
Παράλληλα, το Θεματολόγιο του καταναλωτή θα πρέπει να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ 
των καταναλωτών στην Ευρώπη και να συμβάλει στη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ευρωπαίοι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες 
προκλήσεις, όπως η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η χρηματοπιστωτική απορρύθμιση, η 
ψηφιοποίηση της οικονομίας και η γήρανση του πληθυσμού. Οι προκλήσεις αυτές έχουν 
μεγάλη σημασία σε σχέση με τους μηχανισμούς προσφυγής και στήριξης των οργανώσεων 
καταναλωτών. Επιπλέον, η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση καθιστά δυσκολότερη τη 
λήψη αποφάσεων για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματική, διαφανή, αξιόπιστη ενημέρωση και συγκρίσιμες πληροφορίες.

Οι διαδικασίες συγχωνεύσεων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που οδηγούν σε ζημίες ή 
χρειάστηκαν κρατικές εισφορές κεφαλαίων πρέπει να είναι αναστρέψιμες. Στις περιπτώσεις 
αυτές θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια, ώστε να επιτυγχάνεται η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές δίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο στην 
αρχή που διατυπώνεται στη ΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία το συμφέρον των καταναλωτών 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ.

Οι ομάδες ατόμων που είναι ιδιαίτερα ευπαθή λόγω της σωματικής ή ψυχολογικής τους 
κατάστασης ή της ηλικίας τους, ή ατόμων που καθίστανται ευπαθή λόγω της κοινωνικής ή 
οικονομικής τους κατάστασης, χρήζουν ειδικής προστασίας, προκειμένου να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και στους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. 

Οι Πίνακες αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνήθειες και το Θεματολόγιο για 
την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών 
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Πρόσφατες έρευνες της Επιτροπής δείχνουν ότι η ικανότητα λήψης αποφάσεων από τους 
καταναλωτές πρέπει να ενισχύεται ολοένα περισσότερο στη σχέση τους με τις αγορές. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να προωθηθεί η ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών, η επίγνωση των 
δικαιωμάτων του, η σαφής και διαφανής ενημέρωση, καθώς και οι οργανώσεις καταναλωτών 
και τα απλά και προσιτά ένδικα μέσα.

Η πέμπτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες που 
δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι υπάρχει 
αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου εντός και εκτός συνόρων, αύξηση 
της φτώχιας, δυσκολότερη πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες και τεράστια ανησυχία 
των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων.

Σύμφωνα με το Θεματολόγιο για την Ενδυνάμωση του Καταναλωτή, που δημοσίευσε η 
Επιτροπή στις 11 Απριλίου 2011, η άγνοια των καταναλωτών όσον αφορά τα δικαιώματά 
τους επιβεβαιώνει την ανάγκη για παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε αυτούς. Οι 
δημόσιες αρχές, όπως και οι οργανώσεις καταναλωτών, πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό 
ρόλο και πρέπει, προς τούτο, να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους.

Το συμφέρον των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη, μέσω της προώθησης 
των ενώσεων καταναλωτών και της ικανότητάς τους να ασκούν επιρροή εντός της ΕΕ και 
των κρατών μελών της. Θα ήταν, επομένως, σκόπιμη η κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού 
καταλόγου των οργανώσεων καταναλωτών που θα μπορούν να δρουν συλλογικά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Οι συνθήκες για τους καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν μεγάλη 
διαφοροποίηση.  Από τα 499 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, περίπου 80 
εκατομμύρια, εκ των οποίων 19 εκατομμύρια παιδιά, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
για εξυπηρέτηση βασικών αναγκών, όπως για να πληρώσουν το ενοίκιο των κατοικιών τους ή 
για αξιοπρεπείς παροχές υγείας και εκπαίδευσης, ενώ αυξάνονται οι ανισότητες σε σχέση με 
την πρόσβαση στη σίτιση και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτές οι ανισότητες που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές πρέπει να εξαλειφθούν στο πλαίσιο της αλληλεγγύης του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Το Θεματολόγιο για τους καταναλωτές πρέπει να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους η 
ιδιωτική κατανάλωση μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της οικονομίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ταχεία αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στην ΕΕ οφείλεται στις μεταφορές και στην ενέργεια. Πρέπει, συνεπώς, να ενισχυθεί η 
τοπική κατανάλωση, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις 
μεταφορές εντός της ΕΕ, να προαχθεί η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων 
και να προσφέρονται στους καταναλωτές προϊόντα με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης. Για το λόγο 
αυτό, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να διέπονται από υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των εργασιακών δικαιωμάτων και των 
συλλογικών συμβάσεων.
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Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός φορέα δημοσιονομικού ελέγχου, ο οποίος 
θα καταγράφει τις παραβάσεις και θα μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στις οντότητες που 
παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία, ενεργώντας αυτεπάγγελτα ή κατόπιν ατομικών ή 
συλλογικών καταγγελιών από καταναλωτές. Σε περίπτωση που ο πελάτης κάποιας 
χρηματοπιστωτικής οντότητας έχει έλλειψη ρευστότητας αλλά έχει χρήματα «παγιδευμένα» 
εντός της οντότητας για κάποιο χρηματοπιστωτικό προϊόν, ο εν λόγω φορέας ελέγχου κινεί 
διαδικασία για τη συγκεκριμένη οντότητα, η οποία δεν διευκολύνει την εξεύρεση κατάλληλης 
λύσης για τον καταναλωτή.

Όσον αφορά τις συμβάσεις υποθήκευσης ακινήτου, όταν πρόκειται για κύρια κατοικία, 
πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αναβολής της έξωσης ή της κατάσχεσης σε περίπτωση 
αθέτησης των υποχρεώσεων λόγω ξαφνικών γεγονότων που δεν βαρύνουν τον καταναλωτή, 
όπως στην περίπτωση ανεργίας, με αναστολή των μηνιαίων πληρωμών έως ότου ο 
ενδιαφερόμενος ξαναβρεί εργασία, ή με λύση της υποθήκης με μεταβίβαση αντί πληρωμής 
και δυνατότητα μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς του ακινήτου ή με μηνιαία 
μίσθωση που δεν υπερβαίνει το 20% του ατομικού εισοδήματος με ελάχιστη προθεσμία δύο 
ετών.

Οι διαδικασίες συγχωνεύσεων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που οδηγούν σε ζημίες ή 
χρειάστηκαν κρατικές εισφορές κεφαλαίων πρέπει να είναι αναστρέψιμες, ώστε να 
αποφεύγονται οι συγχωνεύσεις με αναδρομική ισχύ. Παράλληλα, θα διενεργούνται έρευνες, 
τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, για τον προσδιορισμό των αιτιών των ζημιών. Οι 
αρμόδιοι ελεγκτές θα μπορούν να κινήσουν διαδικασίες και, εάν εντοπιστούν παραβιάσεις, θα 
λαμβάνονται πρωτοβουλίες δικαστικού χαρακτήρα, με στόχο τη διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
στις λογιστικές καταστάσεις και στις δημοκρατικές αρχές. 

Ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων

Πρόσφατες έρευνες των οργανώσεων που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων 
Καταναλωτών έδειξαν ότι σημαντικότερη προτεραιότητα για τους καταναλωτές είναι η 
βελτίωση της προστασίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των τροφίμων. 
Το Θεματολόγιο για τον καταναλωτή πρέπει να περιλαμβάνει ζητήματα ασφάλειας και 
επισήμανσης των τροφίμων, καθώς και ζητήματα προστασίας των καταναλωτών από τα 
χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Η κατασπατάληση τροφίμων είναι ένα ακόμη πρόβλημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο 
πλαίσιο του Θεματολογίου για τους καταναλωτές. Κάθε χρόνο κατασπαταλούνται περίπου 90 
εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στην ΕΕ. Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 9 
δισεκατομμύρια το 2050 και η ζήτηση τροφίμων θα αυξηθεί κατά 70%, με αποτέλεσμα 
τεράστιες προκλήσεις για τα παγκόσμια γεωργικά συστήματα, όπως και για τους 
καταναλωτές στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για την προώθηση 
της τοπικής και της αγρο-οικολογικής παραγωγής και των σύντομων δικτύων διάθεσης και 
διανομής των τροφίμων.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για ασφάλεια στην αλυσίδα τροφίμων από την παραγωγή 
μέχρι την κατανάλωση.
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Εντούτοις, η επισήμανση δεν αρκεί για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, των 
παρασιτοκτόνων και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών. Πρέπει να απαγορευτεί η χρήση 
ορισμένων ουσιών, όπως των τεχνητών τρανς-λιπαρών οξέων, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
στην πλειοψηφία των επεξεργασμένων τροφίμων και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στα 
καρδιαγγειακά νοσήματα, επομένως και στο συνακόλουθο κόστος για τα συστήματα υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εμμείνουμε στον υποχρεωτικό χαρακτήρα των ενεργειακών και 
οικολογικών σημάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η χρήσιμη πληροφόρηση των 
καταναλωτών. 

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη σταδιακή 
μείωση της διαδεδομένης και αστήρικτης ιατρικά χρήσης αντιβιοτικών στη βιομηχανία 
κρέατος, η οποία προκαλεί μεγάλα προβλήματα στη δημόσια υγεία.

Η Επιτροπή πρέπει επίσης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο του Θεματολογίου για 
τους καταναλωτές, για να μειώσει την έκθεση των καταναλωτών και του περιβάλλοντος σε 
επικίνδυνες χημικές ουσίες. Οι καταναλωτές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πλήθος 
χημικών ουσιών, οι οποίες είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνες και ότι διαταράσσουν το 
ορμονικό σύστημα, όπως είναι οι παραβένες, και οι οποίες χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά 
σχεδόν σε όλα τα καλλυντικά, τις κρέμες και τα σαμπουάν. Για τις επικίνδυνες αυτές χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε καταναλωτικά προϊόντα, η επισήμανση δεν αρκεί. Η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι θα διενεργηθούν περαιτέρω μελέτες για τους κινδύνους 
υγείας από τις παραβένες. Το παράδειγμα της Δανίας, όπου οι παραβένες απαγορεύονται σε 
προϊόντα που προορίζονται για τα μικρά παιδιά, πρέπει να εξεταστεί προσεκτικότερα.

Το σύστημα κοινοποίησης RAPEX πρέπει να καταστεί διαφανέστερο και 
αποτελεσματικότερο, ώστε να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι νομοθέτες τους κινδύνους που 
επιφέρουν συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα. Οι κανόνες για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων πρέπει να ενισχυθούν και να εφαρμόζονται, ενώ, παράλληλα, πρέπει να 
δημιουργηθούν ειδικοί κανόνες για τα επικίνδυνα προϊόντα ή να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι. 
Η νανοτεχνολογία και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί πρέπει να διέπονται από 
κατάλληλες κανονιστικές ρυθμίσεις και τα συναφή προϊόντα πρέπει να έχουν την κατάλληλη 
επισήμανση.

Παιδιά και αγορά

Τα παιδιά αποτελούν μια πολύ ευάλωτη ομάδα «καταναλωτών», η οποία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένη στη διαφήμιση. Η προστασία των παιδιών από τη διαφήμιση ανθυγιεινών 
τροφίμων αποτελεί ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη. 

Στη Σουηδία απαγορεύονται οι τηλεοπτικές διαφημίσεις που απευθύνονται άμεσα σε παιδιά 
μικρότερα των 12 ετών, από το 1991. Τα παιδιά είναι παιδιά και όχι καταναλωτές. Το 
Θεματολόγιο για τον καταναλωτή θα πρέπει να συμπεριλάβει στις βασικές προτεραιότητές 
του την απαγόρευση τηλεοπτικών διαφημίσεων που απευθύνονται άμεσα σε παιδιά 
μικρότερα των 12 ετών.

Επιπλέον, τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση σε ουσίες που 
ενδεχομένως βλάπτουν την υγεία.
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Ψηφιακό περιβάλλον

Η προαγωγή των συμφερόντων του «ψηφιακού καταναλωτή» συνιστά μείζονα πρόκληση για 
το μέλλον της πολιτικής για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον και σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών που 
διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η αγορά 
τηλεπικοινωνιών της ΕΕ πρέπει να προσφέρει στον καταναλωτή το δικαίωμα στην επιλογή.

Εφαρμογή και επανόρθωση

Η συλλογική προσφυγή και η εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι σημαντικά στοιχεία στο 
πλαίσιο μιας σοβαρής στρατηγικής πολιτικής για τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό το 
γεγονός ότι η εναλλακτική επίλυση διαφορών έχει ενταχθεί στις προτεραιότητες της Πράξης 
για την ενιαία αγορά. Ωστόσο, οι εναλλακτικές λύσεις δεν λειτουργούν σωστά εάν δεν 
υπάρχουν εναλλακτικοί μηχανισμοί. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει άμεσα νομοθετική 
πρόταση για τη θέσπιση νομικής πράξης η οποία θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε συλλογικά 
ένδικα μέσα.

Οι μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών πρέπει να λειτουργούν με ανεξάρτητο 
διαιτητή για τις εταιρείες και, στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων, με 
ελεγκτή της κεντρικής τράπεζας (εθνικής ή ευρωπαϊκής), που θα ασκεί το ρόλο διαιτητή για 
τους διάδικους.

Το επίπεδο εφαρμογής πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε ολόκληρη την ΕΕ και οι 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς πρέπει να είναι αποτελεσματικές. 


