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Consumentenbeleid  

Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 over een nieuwe strategie 

voor consumentenbeleid (2011/2149(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals geïntegreerd in de 

Verdragen middels artikel 6 VEU,  

– gezien artikel 26 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), 

waarin het navolgende is bepaald:"De interne markt omvat een ruimte zonder 

binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is 

gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen", 

– gezien artikel 3, lid 3 VEU, waarin wordt bepaald dat de Unie zich inzet voor"een sociale 

markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige 

werkgelegenheid en sociale vooruitgang" en voor "een hoog niveau van bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu", 

– gezien artikel 9 VWEU, waarin staat dat de Unie "bij de bepaling en de uitvoering van haar 

beleid en optreden" rekening houdt "met de eisen in verband met de bevordering van een 

hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, 

de bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 

bescherming van de volksgezondheid", 

– gezien artikel 11 VWEU, waarin het navolgende is bepaald: "De eisen inzake 

milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het 

beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van 

duurzame ontwikkeling", 

– gezien artikel 12 VWEU, waarin het volgende is bepaald: "Met de eisen terzake van 

consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het 

beleid en het optreden van de Unie op andere gebieden", 

– gezien artikel 14 VWEU en het daaraan gehechte Protocol nr. 26 over diensten van 

algemeen (economisch) belang, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad over Europa 2020, een 

strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010)2020), 

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 6 juli 2011 over het standpunt van de Raad in eerste 

lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 en tot intrekking van Richtlijnen 

87/250/EEG, 90/496/EEG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 2002/67/EG, 2008/5/EG en 



Verordening (EG) nr. 608/20041, 

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 23 juni 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten2, 

– gezien het Jaarverslag 2010 van het Europees netwerk van centra voor de consument, 

Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Unie, 2011,  

– gezien het werkdocument van de Commissiediensten van 7 april 2011 getiteld "Consumer 

Empowerment in the EU" (SEC(2011)0469), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2011 getiteld "Consumenten thuis op 

de interne markt", vijfde editie van het scorebord consumentenvoorwaarden 

(SEC(2011)0299), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 oktober 2010 getiteld "Markten voor de 

consument laten werken", vierde editie van het scorebord consumentenmarkten 

(SEC(2010)1257), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 oktober 2010 over de financiële, economische 

en sociale crisis: aanbevelingen voor maatregelen en initiatieven op EU-niveau (tussentijds 

verslag)3, 

– gezien zijn resolutie van 21 september 2010 over de voltooiing van de interne markt voor e-

handel4, 

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over een efficiëntere en eerlijkere interne handels- en 

distributiemarkt5, 

– gezien het verslag van prof. Mario Monti van 9 mei 2010 aan de Commissie over het 

opnieuw tot leven brengen van de interne markt getiteld "A New Strategy For The Single 

Market", 

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 over het verwezenlijken van een interne markt voor 

consumenten en burgers6, 

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2010 over consumentenbescherming7, 

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 2 juli 

2009 over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en van de Raad van 27 oktober 2004 betreffende de samenwerking tussen de nationale 

instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot 

consumentenbescherming) (COM(2009)0336), 
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– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de 

grensoverschrijdende elektronische handel tussen ondernemingen en consumenten in de EU 

(COM(2009)0557), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juli 2009 aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een 

geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van klachten en vragen van 

consumenten (COM(2009)0346) en de begeleidende ontwerpaanbeveling van de 

Commissie (SEC(2009)0949),  

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2009 betreffende de handhaving van de 

consumentenwetgeving (COM(2009)0330), 

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter verbetering 

van de werking van de interne markt1 en de aanbeveling van de Commissie van 12 juli 2004 

betreffende de omzetting in nationaal recht van internemarktrichtlijnen2,  

– gezien Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 

betreffende de veiligheid van speelgoed (speelgoedrichtlijn)3, 

– gezien Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 

2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het 

verhandelen van producten, welke verordening bedoeld is om een algemeen kader van regels 

en beginselen te creëren met betrekking tot accreditatie en markttoezicht4, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité getiteld "EU-strategie voor het consumentenbeleid 

2007-2013 – Consumenten mondig maken, hun welzijn verbeteren en hun effectief 

bescherming bieden" (COM(2007)0099) en de resolutie van het Parlement van 20 mei 2008 

over de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-20135, 

– gezien het verslag van de afdeling interne markt, productie en consumptie van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité getiteld "Obstakels voor de Europese interne markt 2008"6, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming 

(verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming)7, 

– gezien zijn resolutie van 12 december 2006 over het gemeenschappelijke standpunt, door de 

Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement 

en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van 
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consumentenbeleid (2007-2013)1, 

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 

betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 

interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 

98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken)2, 

–  gezien Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing 

van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het 

aanbod van goederen en diensten3, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 

advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0369/2011), 

A. overwegende dat EU-burgers een essentiële rol vervullen als consumenten bij het 

verwezenlijken van de Europa 2020-doelstellingen van slimme, inclusieve en duurzame 

groei, aangezien consumentenuitgaven meer dan de helft van het bbp van de EU genereren; 

B. overwegende dat volgens de materiële-deprivatie-index 16,3% van de bevolking van de EU 

het risico loopt in armoede te vervallen en dat dit percentage voor vrouwen hoger ligt 

(17,1%); 

C. overwegende dat blijkens Speciale Eurobarometer 342 van april 2011 over Consumer 

Empowerment een ruime meerderheid van de consumenten zelfvertrouwen heeft en over 

voldoende kennis meent te beschikken, maar dat er ook veel consumenten zijn die 

onvoldoende op de hoogte zijn van de elementaire consumentenwetgeving; 

D. overwegende dat consumenten niet één homogene groep vormen, aangezien er aanzienlijke 

verschillen bestaan tussen consumenten, of het nu gaat om consumentenvaardigheden, 

bekendheid met wetgeving, assertiviteit of de bereidheid verhaal te zoeken; 

E. overwegende dat blijkens Speciale Eurobarometer 342 van april 2011 over Consumer 

Empowerment vrouwen meer tijd spenderen aan winkelen (gemiddeld 3,7 uur per week) 

dan mannen (2,8 uur); 

F. overwegende dat, volgens de vijfde editie van het scorebord consumentenvoorwaarden van 

maart 2011, consumenten in de EU nog steeds te maken hebben met sterk uiteenlopende 

voorwaarden; 

G. overwegende dat de ontevredenheid van de consumenten over het functioneren van 

financiële diensten ten dele te wijten is aan de slechte adviezen die zij krijgen, en het feit dat 

volgens het scorebord consumentenmarkten de meeste consumenten hun rechten op het 

gebied van financiële diensten niet kennen en 98% niet de meest geschikte beleggingsoptie 

kiest, waarmee geraamde kosten van 0,4% van het bbp van de EU gemoeid zijn; 
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H. overwegende dat de openbaarmaking van informatie in alle sectoren van de financiële 

dienstverlening noodzakelijk en belangrijk is voor de consumenten; overwegende dat in de 

strategie moet worden erkend dat het op zichzelf niet voldoende is om voor concurrerende 

markten te zorgen waarop de consumenten beslissingen kunnen nemen die hun belang het 

best dienen; overwegende dat het met het oog op een efficiëntere openbaarmaking van 

belang is dat de informatie in officiële EU- en streektalen wordt verstrekt; 

I. overwegende dat categorieën van personen die bijzonder kwetsbaar zijn als gevolg van een 

mentale, lichamelijke of psychologische handicap, hun leeftijd of hun goedgelovigheid, 

zoals kinderen, teenagers en ouderen, of kwetsbaar zijn geworden als gevolg van hun 

sociale en financiële situatie (bijvoorbeeld mensen met zeer grote schulden) bijzondere 

bescherming moeten krijgen; 

J. overwegende dat de EU doelstellingen heeft vastgesteld voor de terugdringing van CO2-

emissies en heeft opgeroepen tot meer duurzame consumptiepatronen; 

K. overwegende dat een goed functionerende interne markt consumenten meer keus zou 

moeten bieden aan hoogwaardige producten en diensten tegen concurrerende prijzen en 

tegelijkertijd een hoge mate van consumenten- en milieubescherming zou moeten 

verzekeren; 

L. overwegende dat de interne markt moet groeien zonder afbreuk te doen aan de 

consumentenbescherming, en tegelijkertijd het vrije verkeer van diensten behoort te 

garanderen en moet waarborgen dat de bescherming van de werknemers voldoende 

aandacht krijgt; 

M. overwegende dat mondige consumenten beter in staat zijn een oordeel omtrent kwaliteit te 

vormen en vast te stellen wat de beste prijzen en voorwaarden zijn, en op die manier 

mededinging en innovatie stimuleren; 

N. overwegende dat voor de Europese consument vele voordelen, zoals lagere prijzen en een 

breder aanbod aan producten en diensten, zouden voortvloeien uit een volledig 

geïntegreerde interne markt;  

O. overwegende dat detailhandelaren volgens het scorebord consumentenvoorwaarden van 

maart 2011 onvoldoende bekend zijn met de elementaire consumentenrechten in de EU, wat 

de consumenten schade kan berokkenen, en bovendien gevolgen kan hebben voor de 

bereidheid van deze detailhandelaren om grensoverschrijdend zaken te doen; 

P. overwegende dat alle stakeholders (waaronder de Commissie, nationale 

rechtshandhavingsinstanties, consumentenorganisaties en de particuliere sector) zich harder 

moeten inspannen om de doelstelling van een hoog niveau aan consumentenbescherming en 

empowerment te verwezenlijken, aangezien de doeltreffendheid van het toezicht op de 

openbare markt en rechtshandhaving van doorslaggevend belang zijn om te verhinderen dat 

illegale of onveilige producten op de Europese markt komen c.q. om deze producten van de 

markt te nemen; 

Q. overwegende dat, gezien de huidige teruggang van de economie, strenge en consequente 

rechtshandhaving des te belangrijker is, aangezien de crisis gevolgen heeft voor de 

keuzevrijheid van de consument; 



R. overwegende dat het Europees Parlement en nationale parlementen een bijdrage moeten 

leveren tot een effectievere omzetting en handhaving van wetgeving inzake 

consumentenbescherming door nauw met elkaar te blijven samenwerken; 

S. overwegende dat het Europees Parlement en de nationale parlementen gehouden zijn de 

gezondheid en het welzijn van de EU-burgers te beschermen; 

Belangrijkste doelstellingen 

1. verwelkomt het initiatief van de Commissie om een consumentenagenda te starten, en 

benadrukt dat de Commissie een proactief beleid moet voorstellen voor het vaststellen van 

slimme regelgeving, met de bedoeling om zo een samenhangend juridisch kader tot stand te 

brengen; doet voorts de oproep om alle toekomstige maatregelen inzake consumentenbeleid 

te baseren op een holistische aanpak en de consument centraal te stellen in de eengemaakte 

markt; 

2. benadrukt dat beleidsprioriteiten moeten worden gekoppeld aan en ondersteund door 

statistieken van het consumentenscorebord; roept de Commissie op in haar beleidsstrategie 

ten aanzien van consumenten rekening te houden met de onlangs gepubliceerde twintig 

belangrijkste zorgpunten van burgers en bedrijven met betrekking tot de eengemaakte 

markt; 

3. verwelkomt de voorstellen van de Commissie in haar werkprogramma voor 2012 met het 

oog op de herziening van het consumentenbeleid en de wetgevingsstrategie, waarin 

initiatieven van alle bevoegde diensten van de Commissie zijn samengevoegd; merkt met 

name op dat het nodig is ervoor te zorgen dat consumenten in de hele EU kunnen rekenen 

op de volledige bescherming die wordt geboden door belangrijke wetgeving, zoals de 

richtlijnen betreffende oneerlijke handelspraktijken en consumentenkrediet; 

4. is verheugd over de strategische benadering van de consumentenbescherming, waarbij 

geput wordt uit de ervaringen die met de strategie voor de periode 2007-2013 zijn 

opgedaan; onderstreept dat in het kader van de Europa 2020-strategie voor een betere 

aansluiting moet worden gezorgd tussen het consumentenbeleid en sociale en 

milieudoelstellingen; 

5. benadrukt de noodzaak van de juiste tenuitvoerlegging en handhaving van bestaande 

wetgeving (in het bijzonder de nieuwste richtlijn inzake consumentenrechten), samen met 

de verspreiding van adequate informatie over de rechten en plichten van alle partijen; 

benadrukt verder dat het huidige acquis na de aanneming van de richtlijn 

consumentenrechten en andere geplande nieuwe initiatieven opnieuw moet worden 

onderzocht; 

6. benadrukt de noodzaak van een samenhangende uitvoering van het beleid op het gebied van 

consumentenbescherming en stelt in dat verband voor opnieuw de gedachten te laten gaan 

over de manier waarop deze portefeuille binnen de Commissie is verdeeld;  

7. verzoekt de Commissie voor een betere coördinatie te zorgen tussen haar 

beleidsmaatregelen die gevolgen hebben voor de consument; 

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten de internationale samenwerking en de uitwisseling 

van informatie over consumentenbescherming met landen buiten de EU te intensiveren;  



9. benadrukt de talloze uitdagingen waarmee de consumentenagenda wordt geconfronteerd, 

waaronder het mondiger maken van de consument en vermindering van de ongelijkheid, het 

stimuleren van duurzame consumptie, het terugdringen van de blootstelling van 

consumenten aan gevaarlijke producten en het beschermen van consumenten, met name 

kinderen, tegen misleidende reclame; roept beleidsmakers op grondig na te denken over 

manieren om slimmere strategieën te ontwerpen die consumenten de informatie verschaffen 

die ze nodig hebben en die ze werkelijk kunnen gebruiken, zonder daarbij ondernemingen 

extra lasten op te leggen; 

10. roept de Commissie op te zorgen voor speciale bescherming voor groepen consumenten die 

kampen met mentale, fysieke of psychologische problemen of die door hun leeftijd 

gemakkelijk te beïnvloeden zijn en hierdoor extra kwetsbaar zijn, of die als gevolg van hun 

sociale en financiële situatie kwetsbaar zijn geworden; steunt het werk van de Commissie 

op het gebied van de gedragseconomie, omdat dit essentieel is om te bereiken dat 

maatregelen ter bescherming van de consument in de praktijk effect sorteren; 

11. dringt bij de Commissie aan op betere criteria en afspraken met het oog op de uitvoering 

van meer effectbeoordelingen en, waar nodig, op herziening van EU-wetgeving die 

gevolgen heeft voor het consumentenbeleid, en op de vaststelling van goede praktijken aan 

de hand waarvan de lidstaten de bestaande wetgeving correct ten uitvoer kunnen leggen; 

Naar een mondige consument 

12. neemt kennis van de aanzienlijke toename van de e-handel, die inmiddels van groot belang 

is voor de consument (40% van de EU-burgers koopt online); wijst erop dat het vertrouwen 

van consumenten en detailhandelaren moet worden versterkt, met name ten aanzien van 

grensoverschrijdende onlineaankopen en -handel, door hun respectieve rechten en 

verplichtingen duidelijk af te bakenen; 

13. betreurt het dat er een grote kloof bestaat tussen binnenlandse en grensoverschrijdende 

onlineaankopen; stelt vast dat volgens het consumentenscorebord 44% van de consumenten 

aangeeft dat onzekerheid met betrekking tot hun rechten hen ontmoedigt om goederen uit 

andere lidstaten te kopen, en dat het niet of te laat leveren en fraude de belangrijkste 

obstakels voor grensoverschrijdende transacties zijn; roept daarom op tot het formuleren 

van een EU-consumentenstrategie die groei en innovatie in de sector detailhandel steunt, 

met bijzondere aandacht voor de voltooiing van de eengemaakte digitale markt, om de EU-

consumenten op die manier te helpen grensoverschrijdende aankopen te doen; 

14. wijst erop dat het vertrouwen van de consument een belangrijk economisch potentieel 

vertegenwoordigt, zowel voor wat betreft de binnenlandse handel als voor wat betreft de 

grensoverschrijdende (online)handel; 

15. benadrukt dat de consumenten moeten worden geïnformeerd over hun rechten en plichten 

en dat volledige eerbiediging van de rechten van de consument moet worden gegarandeerd 

als het gaat om het gebruik van internet en intellectuele-eigendomsrechten, met gelijktijdige 

bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer;  

16. benadrukt dat persoonlijke gegevens van consumenten een substantiële economische 

waarde vertegenwoordigen, bijvoorbeeld databanken met consumentenprofielen voor 

gerichte reclame; wijst erop dat gebruikers zich meestal niet bewust zijn van de waarde van 

de gegevens die ze vrijwillig beschikbaar stellen aan ondernemingen; vraagt de Commissie 



een toereikende mate van concurrentie te waarborgen op de markt voor onlinereclame en 

zoekmachines, en overeenkomstig de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming 

toezicht uit te oefenen op het gebruik van de gegevens door de betrokken bedrijven; 

17. benadrukt de noodzaak om consumenten en handelaren te voorzien van meer transparante 

en vergelijkbare informatie (bijvoorbeeld door opgave van de prijs per eenheid en 

nauwkeurige, transparante websites voor prijsvergelijking) alsmede betekenisvolle en 

effectieve etikettering van producten;  

18. onderstreept het belang van etikettering en verzoekt de Commissie in dat verband rekening 

te houden met de groeiende vraag bij consumenten naar informatie over bijvoorbeeld 

eerlijke handel, de CO2-voetafdruk, recyclingmogelijkheden en -varianten en 

oorsprongsaanduiding; 

19. onderstreept de noodzaak om te zorgen voor algemene toegang tot snelle breedband- en 

telecommunicatienetwerken en ruime onlinetoegang tot goederen en diensten, door onder 

meer distributiebeperkingen weg te nemen, de geografische versnippering aan te pakken en 

elektronische betaaldiensten te ontwikkelen; 

20. benadrukt dat in de consumentenagenda de markt voor inhoud voor digitale producten, 

bijvoorbeeld e-boeken, moet worden belicht; 

21. onderstreept dat de consument mondiger moet worden gemaakt door hem nuttige, gerichte 

en begrijpelijke informatie te verstrekken; stelt dat de EU en de nationale autoriteiten 

alsmede consumentenorganisaties en ondernemingen meer moeten doen om de voorlichting 

aan consumenten te verbeteren; verzoekt de Commissie met voorstellen te komen voor 

"consumentvriendelijke" wetgeving voor de interne markt, om te garanderen dat in het 

kader van de werking van de interne markt ten volle rekening wordt gehouden met de 

belangen van de consument; 

22. roept de Commissie en de lidstaten op om adequate ondersteuning en 

capaciteitsontwikkeling te bieden aan consumentenorganisaties in elke lidstaat, zodat zij een 

grotere rol krijgen en over meer middelen beschikken en de mogelijkheden van de 

consument daardoor worden vergroot;  

23. benadrukt de noodzaak consumenten al heel jong te leren hoe de informatie die op 

producten is aangebracht, moet worden geïnterpreteerd en hoe daarmee moet worden 

omgegaan; verzoekt de Commissie de Europese logo's (in het bijzonder de CE-markering 

van overeenstemming, het Europese milieukeurmerk, de Möbiusband voor recycling en 

risicoaanduidingen) beter herkenbaar en meer voor de hand liggend te maken, aangezien de 

herkenningsgraad van deze logo's kennelijk nog steeds onbevredigend is; 

24. verzoekt de Commissie in alle lidstaten voorlichtingscampagnes over de CE-markering van 

overeenstemming en haar betekenis te organiseren, om ervoor te zorgen dat consumenten 

goed begrijpen wat dit symbool inhoudt (of niet inhoudt), hun informatievoorziening te 

verbeteren en professionals zo goed mogelijk voor te lichten over de veiligheid van 

producten; 

25. is van mening dat het maatschappelijk middenveld, samen met consumentenorganisaties en 

ondernemingen met meer innovatieve oplossingen moet komen voor de verspreiding van 

informatie over de interne markt, zodat burgers ten volle kunnen profiteren van de 



bestaande mogelijkheden; benadrukt de belangrijke rol die het maatschappelijk middenveld 

speelt voor kmo's en consumenten, met name degenen in de meest kwetsbare posities, zoals 

jongeren of mensen zonder toegang tot internet, bij het slechten van de bestaande 

taalkundige, technologische en administratieve barrières en beperkingen in de lidstaten; 

26. betreurt het dat verandering van provider of tarief nog steeds lastig is in bepaalde sectoren, 

waardoor de keuzevrijheid van consumenten wordt belemmerd en de concurrentie wordt 

verstoord; roept de Commissie op om deze kwestie nader te bekijken en ervoor te zorgen 

dat consumenten van alle voordelen van de interne markt kunnen profiteren; 

27. verzoekt de Commissie om de overgebleven belemmeringen voor het overstappen van 

consumenten naar een andere bank te bekijken en na te gaan hoe deze kunnen worden 

weggenomen, bijvoorbeeld door de invoering van een communautair systeem voor de 

portabiliteit van bankrekeningnummers; 

28. merkt op dat de consument met bankrekeningen belang hecht aan transparante banktarieven, 

kortere transactietermijnen en eenvoudiger procedures voor het verplaatsen van 

bankrekeningen;  

29. constateert dan ongeveer 30 miljoen EU-burgers geen toegang hebben tot basisbankdiensten 

en verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen, zoals aangekondigd in de Single 

Market Act en in haar werkprogramma voor 2011;  

Consumentenbescherming en productveiligheid 

30. benadrukt de noodzaak om consumentenbeleid te ontwerpen waarin rekening wordt 

gehouden met de specifieke kenmerken van kwetsbare groepen consumenten;  

31. dringt aan op een duidelijke koppeling tussen de strategie en het programma voor het 

mededingingsbeleid en vraagt om een geïntegreerd optreden om dit te bewerkstelligen, 

zodat de consumenten kunnen profiteren van diensten die beter op hun behoeften zijn 

toegesneden en tegen betere voorwaarden worden verleend; 

32. benadrukt dat het algemene veiligheidsniveau van consumentenproducten in the EU 

dringend moet worden verhoogd, met name in het kader van de komende herziening van de 

richtlijn algemene productveiligheid; verzoekt de Commissie in samenwerking met de 

bevoegde EU-agentschappen nader onderzoek te doen naar de gevolgen van chemische 

stoffen voor de gezondheid van de consument, antibioticaresistentie en nanotechnologie, 

uitgaande van de bestaande EU-wetgeving terzake; 

33. benadrukt voorts de noodzaak om de veiligheidsnormen voor speelgoed te verhogen, en 

spoort de lidstaten aan om de nieuwe speelgoedrichtlijn snel in eigen wetgeving om te 

zetten en volledig ten uitvoer te leggen; 

34. verzoekt de Commissie een gemeenschappelijk beoordelings- en etiketteringssysteem, zoals 

aangegeven in zijn resolutie over een interne markt voor ondernemingen en groei, te 

ontwikkelen op basis van de volledige levenscyclus van het product, met name om de 

systemen te vereenvoudigen en te harmoniseren, de kosten van versnippering voor het 

bedrijfsleven en consumenten te bezweren en misleidende reclame te vermijden; 

35. verlangt betere garanties voor productveiligheid, vooral bij e-handel in de interne markt; 



36. roept ertoe op om het RAPEX-kennisgevingssysteem te versterken en effectiever en 

transparanter te maken voor consumenten, om te zorgen voor een beter algemeen 

bewustzijn van de risico's die specifieke consumentenproducten met zich meebrengen en 

bedrijven en douaneautoriteiten in staat te stellen snel de juiste maatregelen te treffen; 

37. wijst in dit verband op het belang van transparante, betrouwbare markten, de verbetering 

van de professionele normen en de voorkoming van belangenconflicten bij de verlening van 

financiële diensten aan consumenten, alsmede op de essentiële rol van financieel onderwijs;  

38. onderstreept het belang van toegang tot financieel onderwijs en financiële advisering en 

dringt aan op betere regelgeving inzake diensten van financieel adviseurs; 

39. wijst erop dat de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) uitdrukkelijke 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van de 

consumentenbescherming op het gebied van de financiële diensten, en verwacht dat dit in 

de strategie tot uiting komt en dat de mogelijkheden van de ETA's op het gebied van de 

consumentenbescherming worden versterkt, uitgaande van de bestaande goede praktijken 

bij nationale instanties en met een adequate inbreng van belanghebbenden, met name 

consumentenvertegenwoordigers;  

40. dringt aan op de totstandbrenging van een hoog niveau van consumentenbescherming in de 

hele EU om de interne markt voor financiële dienstverlening verder te kunnen uitbouwen en 

protectionistische praktijken tegen te gaan; 

41. verzoekt om toewijzing van gerichte financiering aan consumentspecifieke 

onderzoeksprojecten, met name op het gebied van consumentengedrag en 

gegevensverzameling, die moeten helpen beleid op te zetten dat beantwoordt aan de 

behoeften van consumenten; 

42. stelt voor uitgebreidere steun te verlenen aan Europees onderzoek in sectoren van de 

toekomst, zoals groene en ethisch verantwoorde consumptie, maar ook het gezamenlijk 

gebruik van consumptiegoederen voor dagelijks gebruik (auto's, fietsen, huishoudelijke 

apparaten, etc.); 

43. roept de Commissie op te blijven werken aan de verkoop van goederen en oneerlijke 

contractvoorwaarden, een herziening van de regels voor oneerlijke handelspraktijken, de 

richtlijn consumentenkrediet, de richtlijn misleidende reclame en de algemenere vraag of de 

regels voor oneerlijke handelspraktijken ook moeten gelden voor de onderlinge relaties 

tussen bedrijven; verzoekt de lidstaten met klem de regels en wetgeving voor de interne 

markt, met name de richtlijn consumentenrechten, de richtlijn elektronische handel en de 

verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten, 

volledig en op de juiste wijze ten uitvoer te leggen; 

44. roept de Commissie op om in de consumentenagenda te belichten hoe belangrijk 

normalisatie is om, bijvoorbeeld op het gebied van diensten, complexe processen en 

complexe informatie voor consumenten te vereenvoudigen; roept de Commissie op om te 

garanderen dat zowel consumentenorganisaties als nationale autoriteiten bij deze 

belangrijke taak worden betrokken; 

Naar een socialer en duurzamer consumentenbeleid in Europa 



45. verzoekt de Commissie in de consumentenagenda ook een onderdeel "toegankelijkheid voor 

de consument" op te nemen om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen toegang hebben tot 

de essentiële producten en diensten die ze nodig hebben; wijst erop dat dit een duidelijk 

voorbeeld is van de sociale dimensie van het consumentenbeleid; 

46. wijst erop dat ouderen en personen met een handicap zich nog altijd voor veiligheids- en 

toegankelijkheidsproblemen gesteld zien voor wat betreft mainstreamproducten en -

diensten: wijst er in dit verband op dat normen met succes gebruikt kunnen worden om 

producten en diensten voor zoveel mogelijk consumenten toegankelijk te maken, ongeacht 

leeftijd of fysieke gesteldheid; 

47. verzoekt de Commissie in de consumentenagenda rekening te houden met het 

genderperspectief, aansluitend bij haar toezegging om gendermainstreaming als integraal 

onderdeel van de beleidsvorming te gaan toepassen; verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat de consumentenagenda alle discriminatie op basis van geslacht bij de toegang tot 

en levering van goederen en diensten uitsluit; 

48. roept de Commissie op om aandacht te besteden aan de vraag hoe de particuliere 

consumptie duurzamer kan worden teneinde innovatie, economische groei en een 

koolstofarme economie te bevorderen overeenkomstig de doelstelling die is vastgelegd in 

de Europa 2020-strategie; is van mening dat er speciale aandacht moet worden besteed aan 

slimme energiesystemen: het gebruik van nieuwe technologieën moet alle gebruikers van 

het netwerk in staat stellen deel te nemen aan de interne markt voor energie, teneinde 

energie te besparen en de kosten van energie te verminderen of te verlichten, en 

tegelijkertijd de levering van energie aan kwetsbare consumenten zeker te stellen; 

49. verzoekt de Commissie, de lidstaten en belanghebbenden om hun inspanningen onderling af 

te stemmen om consumenten beter te informeren over efficiëntere manieren om voedsel te 

kopen en te consumeren, teneinde verspilling van voedsel te voorkomen en te bestrijden; 

50. benadrukt hoe belangrijk het is om het effect van de liberalisering op de tevredenheid van 

de consument te evalueren, en dringt in dit verband aan op een beoordeling van de werking 

van de energiemarkt; 

Handhaving van consumentenrechten en verhaal 

51. moedigt de Commissie aan om verdere ondersteuning en meer ruchtbaarheid te geven aan 

het werk van de Europese consumentencentra (ECC-net), die een centrale rol moeten spelen 

bij het informeren van consumenten over hun rechten en het bieden van ondersteuning 

wanneer zij een klacht indienen; benadrukt de onmisbare bijdrage die het 

grensoverschrijdende handhavings- en samenwerkingsnetwerk (SCB-netwerk) levert met 

het oog op de juiste handhaving van wetgeving inzake consumentenbescherming en de 

verbetering van de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten; 

52. verzoekt de Commissie al haar bevoegdheden uit hoofde van de Verdragen aan te wenden 

voor het verbeteren van de omzetting, toepassing en handhaving van alle 

consumentgerelateerde EU-wetgeving; verzoekt de lidstaten hun inspanningen te verhogen 

om deze wetgeving volledig en goed ten uitvoer te leggen; 

53. vraagt om meer toegankelijke en effectievere verhaalmechanismen, zoals alternatieve 

geschillenbeslechting, collectieve vorderingen of geschillenbeslechting online, om 



consumenten in de gehele EU mondiger te maken; spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit 

dat het huidige ontbreken van mogelijkheden om een schadevergoeding af te dwingen een 

groot hiaat is in het rechtsstelsel, aangezien dit handelaren de mogelijkheid geeft illegaal 

gegenereerde winst te behouden; 

54. vraagt om toegankelijke en effectieve verhaalmechanismen voor de Europese consument, 

die essentieel zijn voor het wegnemen van hindernissen op de interne markt, met name voor 

de e-handel, en verzoekt de Commissie met een of meer voorstellen te komen die volgens 

de gewone wetgevingsprocedure moeten worden behandeld om het Parlement van een 

behoorlijke inbreng te verzekeren; 

55. is verheugd over de lopende werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van een 

Europees systeem van alternatieve geschillenbeslechting, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van bestaande nationale en door ondernemingen gehanteerde systemen, teneinde een hoog 

niveau van consumentenbescherming te combineren met eerlijke handelsvoorwaarden voor 

ondernemers;  

56. verzoekt de Commissie haar voordeel te doen met de goede praktijken uit de lidstaten, zoals 

het ombudsmanmodel uit de Noordse landen, en te overwegen aan ECC-net 

rechtsbevoegdheid te verlenen op het gebied van beslechting van consumentengeschillen;  

57. is van mening dat een dergelijk systeem de interne markt ten goede zal komen en een eerlijk 

stelsel zal opleveren voor verhaal door de consument in grensoverschrijdende geschillen, 

waardoor het vertrouwen tussen consument en bedrijfsleven zal toenemen en kostbare 

geschillen voor zowel het bedrijfsleven als de consument worden vermeden;  

58. verzoekt de Commissie een interinstitutioneel debat te starten over de juiste weg voorwaarts 

als het gaat om de verbetering van de juridische bescherming van consumenten bij hun 

markttransacties, met inachtneming van de in de richtlijn consumentenrechten vastgestelde 

benadering; 

59. benadrukt dat het komende meerjarig financieel kader voor de periode na 2013 toereikende 

middelen moet bevatten voor maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen die zijn 

geformuleerd in dit verslag en in de nieuwe consumentenagenda; wijst erop dat 

consumentenorganisaties de consumenten alleen in alle lidstaten van de EU kunnen 

vertegenwoordigen als de garantie wordt gegeven dat zij daartoe voldoende middelen 

krijgen van de EU; 

o 

o     o 

60. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en de 

regeringen en parlementen van de lidstaten. 

 


