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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai Bizottság „A fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a 

pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását 

ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós 

program létrehozása” című javaslata a Finance Watch és a Better Finance 2017–2020 közötti 

időszakra szóló finanszírozását hivatott biztosítani. 

E két szervezetet egy 2011-ben indított kísérleti program keretében hozták létre. Egy 2015-

ben végzett értékelés arra a következtetésre jutott, hogy a kísérleti projekt és az előkészítő 

intézkedés szakpolitikai célkitűzései általában teljesültek. Az értékelés azonban hangsúlyozta, 

hogy pénzügyileg egyik szervezet sem fenntartható uniós finanszírozás nélkül. A Bizottság 

javasolja, hogy 2017 és 2020 között összesen 6 millió eurós összeggel részben finanszírozza a 

két szervezetet. Ezen összeg az uniós költségvetésből származna. 

Az előadó általánosságban támogatja a javaslatot és fontosnak tartja, hogy az IMCO 

elismerje, hogy a fogyasztói ellenőrzésre irányuló jogalkotás során a fogyasztóknak is 

hallatniuk kell a hangjukat. Az előadó úgy véli ugyanakkor, hogy számos féket és ellensúlyt 

kell beiktatni ahhoz, hogy növekedjen a fogyasztói képviselet hatékonysága és biztosítani 

lehessen e szervezetek minőségi információszolgáltatását. A vélemény megfogalmazása során 

az előadó az IMCO bizottság több tagjának a véleményét is figyelembe vette. 

Az IMCO bizottság feladata a fogyasztók érdekeinek számos ágazatra – köztük a pénzügyi 

szolgáltatásokra is – kiterjedő jogalkotási felügyelete. Ezért helyénvaló, hogy az IMCO 

tájékozott döntést hozzon annak biztosítása érdekében, hogy a Finance Watch és a Better 

Finance szervezeteket magas szintű fogyasztóvédelmi normáknak megfelelő ellenőrzésnek 

vessék alá.  

A program célkitűzései (2. cikk) 

A program célja, hogy hozzájáruljon a fogyasztók és egyéb pénzügyi szolgáltatások 

végfelhasználói, valamint az érdekeiket képviselő egyéb érdekelt felek tájékoztatásához a 

pénzügyi ágazat szabályozását érintő kérdéseket illetően.  

E célok elérése érdekében az előadó szerint e két szervezetnek olyan helyzetben kell lennie, 

hogy a fogyasztók érdekeit képviselhesse. A Better Finance és a Finance Watch 

szervezeteknek kapcsolatokat kell kiépíteniük a tagállami fogyasztói hálózatokkal és 

segélyvonalakkal, hogy a problémák felismerése alulról felfelé haladjon. A Bizottságnak 

emellett harmadik felek érdekeit és a panaszokat is figyelembe kell vennie. 

Kedvezményezettek (3. cikk)  

Az előadó vitatja, hogy miért csak a Better Finance és a Finance Watch a program 

kedvezményezettje. Igaz, hogy a kísérleti program részeként csak ez a két szervezet nyújtott 

be pályázatot, az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy egy erős fogyasztói képviselet 

garantálása érdekében a program a jövőre nézve nyitottabb és befogadóbb is lehetne.  

Az előadó felhívja a figyelmet az Európai Fogyasztói Központok gyakorlati munkájára és úgy 

véli, hogy közvetlen tapasztalatuk szinergiákat kínálhatnak a kedvezményezettek számára. Az 
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előadó ezért módosításokat javasolt ezen a területen. 

 

Az előadó kifogásolja, hogy miért kell e két kedvezményezettnek egyesülnie. 

Javasolja, hogy a program félidős értékelésekor vagy a program 2020 utáni meghosszabbítása 

esetén tegyék nyitottá a programot a meghatározott feltételeket teljesítő további 

kedvezményezettek előtt is. Ha más fogyasztói szervezetek is megfelelnek az alapítási 

feltételeknek (nem kormányzati és nonprofit jogi személyek, amelyek az ipartól, 

kereskedelemtől és üzleti tevékenységtől függetlenek), akkor lehetővé kell tenni számukra, 

hogy pályázhassanak a programra.  

Pénzügyi rendelkezések (6. cikk) 

Az előadó szerint a társfinanszírozásnak nem csak uniós forrásokból kellene származnia.  

A közvetlen társfinanszírozás maximális mértékének az elszámolható költségek 60%-át kell 

kitennie, és a nem közvetlen uniós finanszírozás összege az elszámolható költségek legfeljebb 

70%-a lehet. 

A program végrehajtása (7. cikk) 

Az előadó aggasztónak tartja, hogy a 7. cikk jelenlegi megfogalmazása zavaros és 

összeférhetetlenséghez vezethet. Határozott és független megközelítésre van szükség annak 

biztosításához, hogy a Finance Watch és a Better Finance a pénzügyi szolgáltatásokra 

irányuló bizottsági jogszabályok független fogyasztói felügyeleteként lépjen fel. Egyúttal az 

Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, 

Euratom rendeletben meghatározott előírásokat is be kell tartani.  

Az előadó ezért egy új bekezdést javasol a 3. cikkhez (Kedvezményezettek), amely szerint a 

program szakpolitikai célkitűzéseinek elérése érdekében a kedvezményezetteknek el kell 

készíteniük a következő évre tervezett tevékenységeik leírását. Ahhoz, hogy a 

kedvezményezettek részesülhessenek a programból, a tevékenységeik leírását évente (az év 

vége előtt) be kell nyújtani a Bizottságnak.  

Értékelés (9. cikk) 

Az előadó javasolja, hogy a 9. cikkben szereplő felülvizsgálati záradék időpontját előbbre 

hozzák és azt a félidős felülvizsgálathoz kapcsolják. 

Az előadó javasolja továbbá, hogy a félidős értékelési jelentés ezen túlmenően értékelje a 

program lehetséges meghosszabbítását vagy megújítását is, illetve a program 2017–2020 

utáni időszakban történő bármilyen meghosszabbításának, módosításának vagy megújításának 

a kedvezményezettek nyílt felhívásos eljárással történő kiválasztásával kell járnia. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 
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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Unió – azáltal, hogy törekszik 

annak biztosítására, hogy a polgárok 

maximálisan kihasználhassák a belső 

piacban rejlő lehetőségeket, és ennek 

érdekében megfelelően kezeli és védi jogi 

és gazdasági érdekeit, ezzel támogatva és 

kiegészítve a tagállami szakpolitikákat – 

hozzájárul a magas szintű 

fogyasztóvédelem biztosításához, és ahhoz, 

hogy a fogyasztókat helyezze a belső piac 

középpontjába. A pénzügyi szolgáltatások 

jól működő és megbízható ágazata az 

egységes piac kulcsfontosságú eleme. 

Ehhez a szabályozás és felügyelet szilárd 

keretére van szükség, amely egyúttal 

biztosítja a pénzügyi stabilitást és a 

fenntartható gazdaság támogatására 

összpontosít. Ugyanakkor magas szintű 

védelmet kell biztosítani a polgárok és a 

pénzügyi szolgáltatások egyéb 

felhasználói, többek között a lakossági 

befektetők, a megtakarításokkal, a 

biztosítási kötvénnyel rendelkezők, a 

nyugdíjalapok résztvevői, az egyéni 

részvényesek, a hitelfelvevők vagy a kkv-k 

számára. 

(1) Az Unió – azáltal, hogy törekszik 

annak biztosítására, hogy a polgárok 

maximálisan kihasználhassák a belső 

piacban rejlő lehetőségeket, és ennek 

érdekében megfelelően kezeli és védi jogi 

és gazdasági érdekeit, ezzel támogatva és 

kiegészítve a tagállami szakpolitikákat – 

hozzájárul a magas szintű 

fogyasztóvédelem biztosításához, és ahhoz, 

hogy a fogyasztókat helyezze a belső piac 

középpontjába. A pénzügyi szolgáltatások 

jól működő és megbízható ágazata az 

egységes piac és annak határokon átnyúló 

jellege kulcsfontosságú eleme. Ehhez a 

szabályozás és felügyelet szilárd keretére 

van szükség, amely egyúttal biztosítja a 

pénzügyi stabilitást és a fenntartható 

gazdaság támogatására összpontosít. 

Ugyanakkor magas szintű védelmet kell 

biztosítani a polgárok és a pénzügyi 

szolgáltatások egyéb felhasználói, többek 

között a lakossági befektetők, a 

megtakarításokkal, a biztosítási kötvénnyel 

rendelkezők, a nyugdíjalapok résztvevői, 

az egyéni részvényesek, a hitelfelvevők 

vagy a kkv-k számára. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2007 óta a pénzügyi és gazdasági 

válság különösen a fogyasztók és a 

pénzügyi szolgáltatások 

végfelhasználóinak bizalmát rendítette 

meg. Annak érdekében, hogy helyreálljon a 

(2) 2007 óta a pénzügyi és gazdasági 

válság különösen a fogyasztók, valamint a 

pénzügyi szolgáltatások egyéb 

végfelhasználói, köztük a lakossági 

befektetők és a megtakarítók bizalmát 
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polgároknak a pénzügyi ágazat szilárdsága 

iránti bizalma, lényeges, hogy erőteljesebb 

legyen fokozzuk a fogyasztók és egyéb 

végfelhasználók, valamint az uniós 

pénzügyi ágazatbeli szakpolitikai 

döntéshozatal terén érdekeiket képviselő 

érdekcsoportok bevonása. 

rendítette meg. Annak érdekében, hogy 

helyreálljon a polgároknak a pénzügyi 

ágazat szilárdsága és hatékonysága iránti 

bizalma, lényeges, hogy erőteljesebb 

legyen fokozzuk a fogyasztók és egyéb 

végfelhasználók, valamint az uniós 

pénzügyi ágazatbeli szakpolitikai 

döntéshozatal terén érdekeiket képviselő 

érdekcsoportok bevonása. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E célkitűzés elérése érdekében a 

Bizottság 2011 végén kísérleti projektet 

indított útnak abból a célból, hogy 

támogatás biztosítása révén létrehozza a 

pénzügyi szakértelem központját a 

fogyasztók, egyéb végfelhasználók és 

érdekeiket képviselő érdekelt felek javára, 

valamint fokozza annak lehetőségét, hogy 

az említettek részt vehessenek a pénzügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos uniós 

szakpolitikai döntéshozatalban. A 

legfontosabb szakpolitikai célkitűzéseknek 

biztosítaniuk kell, hogy az uniós 

döntéshozókhoz – új jogszabályok 

kezdeményezése során – a pénzügyi 

szektor szakmabeli képviselőin felül más 

vélemények is eljussanak, a szélesebb körű 

nyilvánosságot jobban tájékoztassák a 

szóban forgó kérdésekről a pénzügyi 

rendelettel kapcsolatban, valamint 

fokozzák a fogyasztóknak az uniós 

szakpolitikai döntéshozatalban való 

részvételét a pénzügyi szolgáltatások terén, 

kiegyensúlyozott jogszabályokat 

eredményezve. 

(3) E célkitűzés elérése érdekében a 

Bizottság 2011 végén kísérleti projektet 

indított útnak abból a célból, hogy 

támogatás biztosítása révén létrehozza a 

pénzügyi szakértelem központját a 

fogyasztók, egyéb végfelhasználók és 

érdekeiket képviselő érdekelt felek javára, 

valamint fokozza annak lehetőségét, hogy 

az említettek részt vehessenek a pénzügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos uniós 

szakpolitikai döntéshozatalban, illetve 

megelőzzék a banki visszaéléseket. A 

legfontosabb szakpolitikai célkitűzéseknek 

biztosítaniuk kell, hogy az uniós 

döntéshozókhoz – új jogszabályok 

kezdeményezése során – a pénzügyi 

szektor szakmabeli képviselőin felül más 

vélemények is eljussanak, a szélesebb körű 

nyilvánosságot jobban tájékoztassák a 

szóban forgó kérdésekről a pénzügyi 

rendelettel kapcsolatban, valamint 

fokozzák a fogyasztóknak az uniós 

szakpolitikai döntéshozatalban való 

részvételét a pénzügyi szolgáltatások terén, 

kiegyensúlyozott jogszabályokat 

eredményezve. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
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4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ennek eredményeként a Bizottság 

2012 és 2015 között nyilvános pályázati 

felhívás útján két nonprofit szervezet, a 

Finance Watch és a Better Finance részére 

ítélt oda működési támogatást. E 

támogatást két éven át, 2012-ben és 2013-

ban egy kísérleti projekt, 2014 óta pedig 

egy előkészítő intézkedés keretében ítélte 

oda. Mivel az előkészítő intézkedés 

keretében nyújtott támogatást legfeljebb 

három évig lehet felhasználni3, 2017-től 

jogalkotási aktusra lesz szükség, hogy 

biztosítható legyen e tevékenységek 

finanszírozásának jogalapja.  

(4) Ennek eredményeként a Bizottság 

2012 és 2015 között nyilvános pályázati 

felhívás útján két nonprofit szervezet, a 

Finance Watch és a Better Finance részére 

ítélt oda működési támogatást, azzal a 

céllal, hogy fokozza a fogyasztók 

részvételét a pénzügyi szolgáltatások 

terén. E támogatást két éven át, 2012-ben 

és 2013-ban egy kísérleti projekt, 2014 óta 

pedig egy előkészítő intézkedés keretében 

ítélte oda. Mivel az előkészítő intézkedés 

keretében nyújtott támogatást legfeljebb 

három évig lehet felhasználni3, 2017-től 

jogalkotási aktusra lesz szükség, hogy 

biztosítható legyen e tevékenységek 

finanszírozásának jogalapja.  

__________________ __________________ 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

2012.10.26., 1. o.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

2012.10.26., 1. o.). 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Finance Watch 2011-ben a belga 

jog szerinti nemzetközi nonprofit 

társulásként jött létre. Küldetése abban áll, 

hogy védelmezze a civil társadalom 

érdekeit a pénzügyi ágazatban. Az uniós 

támogatásoknak köszönhetően a Finance 

Watch rövid idő alatt sikeresen létrehozott 

egy képzett szakértői csoportot, amely 

tanulmányokat, szakpolitikai elemzéseket 

készít és kommunikációs tevékenységet 

folytat a pénzügyi szolgáltatások terén. 

(5) A Finance Watch 2011-ben a belga 

jog szerinti nemzetközi nonprofit 

társulásként jött létre, uniós támogatással. 

Küldetése abban áll, hogy védelmezze a 

civil társadalom érdekeit a pénzügyi 

ágazatban. Az uniós támogatásoknak 

köszönhetően a Finance Watch rövid idő 

alatt sikeresen létrehozott egy képzett 

szakértői csoportot, amely tanulmányokat, 

szakpolitikai elemzéseket készít és 

kommunikációs tevékenységet folytat a 
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pénzügyi szolgáltatások terén. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Better Finance a korábban 

meglévő európai befektetői és részvényesi 

szövetségek 2009 óta zajló egymást követő 

átszervezéseinek és átnevezésének 

eredményeként jött létre. Az uniós 

támogatásoknak köszönhetően a 

szervezetnek sikerült megalakítania egy 

pénzügyi szakértelmi központot, amely 

elsősorban a fogyasztók, az egyéni 

befektetők, az egyéni részvényesek, a 

megtakarításokkal rendelkezők és a 

pénzügyi szolgáltatások egyéb 

végfelhasználói érdekeire összpontosít, a 

tagságuk összetételével összhangban. 

(6) A Better Finance a korábban 

meglévő európai befektetői és részvényesi 

szövetségek 2009 óta zajló egymást követő 

átszervezéseinek és átnevezésének 

eredményeként jött létre. Az uniós 

támogatásoknak köszönhetően a 

szervezetnek sikerült megalakítania egy 

pénzügyi szakértelmi központot, amely 

elsősorban a fogyasztók, az egyéni 

befektetők, az egyéni részvényesek, a 

megtakarításokkal rendelkezők és a 

pénzügyi szolgáltatások egyéb 

végfelhasználói érdekeire összpontosít, a 

tagsága összetételével és a forrásaival 

összhangban. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A kísérleti projekt és az azt 

követően 2015-ben lebonyolított előkészítő 

intézkedés értékeléséből kitűnik, hogy a 

szakpolitikai célkitűzéseket általában véve 

sikerült megvalósítani. A Finance Watch és 

a Better Finance egymást kiegészítő 

szakpolitikai területeken dolgozik, 

célcsoportjaik különbözőek. 

Tevékenységükkel 2012 óta együtt lefedik 

az uniós pénzügyi politikai ütemterv szinte 

teljes palettáját. 

(7) A kísérleti projekt és az azt 

követően 2015-ben lebonyolított előkészítő 

intézkedés értékeléséből kitűnik, hogy a 

szakpolitikai célkitűzéseket általában véve 

sikerült megvalósítani. A Finance Watch és 

a Better Finance egymást kiegészítő 

szakpolitikai területeken dolgozik, 

célcsoportjaik különbözőek. 

Tevékenységükkel 2012 óta együtt lefedik 

az uniós pénzügyi politikai ütemterv szinte 

teljes palettáját, és az Unión belüli széles 

körű földrajzi lefedettség érdekében – a 

forrásaik által lehetővé tett mértékben – 

törekedtek tevékenységük bővítésére. 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Mindkét szervezet olyan módon 

nyújtott hozzáadott értéket nemzeti tagjaik 

és az uniós fogyasztók tevékenységeinek 

összességéhez, amelyre a nemzeti 

fogyasztóvédelmi csoportok nem voltak 

képesek. A különféle fogyasztói témákkal 

foglalkozó nemzeti szervezetek nem 

rendelkeznek technikai szakértelemmel a 

pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

szakpolitikai területeken. Ezen túlmenően 

eddig uniós szinten nem találtak egyetlen 

hasonló szervezetet sem. Az értékelésből az 

is kiderült, hogy 2012 óta egyetlen más 

pályázó sem jelentkezett a következő évi 

pályázati felhívásra, ami valószínűleg azt 

jelzi, hogy jelenleg egyetlen más szervezet 

sem képes hasonló uniós szintű 

tevékenységeket folytatni. 

(8) Mindkét szervezet hozzáadott 

értéket nyújtott nemzeti tagjaik és az uniós 

fogyasztók tevékenységeinek 

összességéhez. A fogyasztói témák széles 

körével foglalkozó nemzeti szervezetek 

gyakran nem rendelkeznek technikai 

szakértelemmel a különösen a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz, illetve a vonatkozó 

európai jogalkotási folyamatokhoz 
kapcsolódó szakpolitikai területeken. Ezen 

túlmenően eddig uniós szinten nem találtak 

egyetlen hasonló szervezetet sem. Bár az 

értékelésből az is kiderült, hogy 2012 óta 

egyetlen más pályázó sem jelentkezett a 

következő évi pályázati felhívásra, a 2017–

2020-as időszak végét követően a 

programot meg kell nyitni más lehetséges 

kedvezményezettek előtt is, amennyiben 

teljesítik annak követelményeit. 

Indokolás 

A módosítás a szöveg arányosabbá és kiegyensúlyozottabbá tételére irányul. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A rendszeres erőfeszítések ellenére 

azonban egyik szervezetnek sem sikerült 

stabil és jelentős finanszírozást bevonzania 

a pénzügyi ágazattól független egyéb 

donoroktól, ezért továbbra is nagy 

mértékben függnek az uniós 

finanszírozástól. Az uniós 

társfinanszírozásra a szükséges erőforrások 

(9) A rendszeres erőfeszítések ellenére 

azonban egyik szervezetnek sem sikerült 

stabil és jelentős finanszírozást bevonzania 

a pénzügyi ágazattól független egyéb 

donoroktól, ezért pénzügyi 

fenntarthatóságuk továbbra is nagy 

mértékben függ az uniós finanszírozástól. 

Az uniós társfinanszírozásra a szükséges 
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biztosítása érdekében van szükség, hogy az 

elkövetkező években teljesüljenek a kívánt 

szakpolitikai célkitűzések, biztosítva a 

pénzügyi stabilitást azon szervezetek 

számára, amelyek eddig sikerrel és rövid 

idő alatt kezdték meg tevékenységeiket. 

Ennélfogva a Finance Watch és a Better 

Finance tevékenységeinek támogatása 

céljából uniós programot (a továbbiakban: 

program) kell létrehozni a 2017–2020 

közötti időszakra vonatkozóan. 

erőforrások biztosítása érdekében van 

szükség, hogy az elkövetkező években 

teljesüljenek a kívánt szakpolitikai 

célkitűzések, biztosítva a pénzügyi 

stabilitást azon szervezetek, szakértőik és 

személyzetük számára, amelyek eddig 

sikerrel és rövid idő alatt kezdték meg 

tevékenységeiket. Ennélfogva a Finance 

Watch és a Better Finance 

tevékenységeinek támogatása céljából 

uniós programot (a továbbiakban: 

program) kell létrehozni a 2017–2020 

közötti időszakra vonatkozóan. A pénzügyi 

stabilitás kulcsfontosságú a szakértelem 

megőrzése, valamint a projekttervezés 

szempontjából mindkét szervezet számára. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A Finance Watch és a Better 

Finance a 2017–2020 közötti időszakban 

az előkészítő intézkedéssel azonos módon 

történő további finanszírozása biztosítaná, 

hogy ezen eddig értékelt szervezetek 

tevékenységeinek kedvező hatása 

fennmaradjon. A program végrehajtására 

megállapított pénzügyi keretösszeget a 

kedvezményezettek 2012 és 2015 között 

felmerülő tényleges átlagos költségei 

alapján kell megállapítani. A 

társfinanszírozás mértékének 

változatlannak kell maradnia. 

(10) A Finance Watch és a Better 

Finance a 2017–2020 közötti időszakban 

az előkészítő intézkedéssel azonos módon 

történő további finanszírozása biztosítaná, 

hogy ezen eddig értékelt szervezetek 

tevékenységeinek a pénzügyi ágazatban 

kifejtett kedvező hatása fennmaradjon. A 

program végrehajtására megállapított 

pénzügyi keretösszeget a 

kedvezményezettek 2012 és 2015 között 

felmerülő tényleges átlagos költségei 

alapján kell megállapítani. A 

társfinanszírozás mértékének 

változatlannak kell maradnia. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Minden évben, december 31-ét (14) Minden évben, november 30-át 
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megelőzően a kedvezményezettek 

benyújtják a következő évre tervezett 

tevékenységek leírását, hogy teljesítsék a 

program szakpolitikai célkitűzéseit. E 

tevékenységeket – értékelésük céljából – 

részletesen le kell írni, ideértve 

célkitűzéseiket, a várt eredményeket és 

hatást, a becsült költségeket és az 

időkeretet, valamint a kapcsolódó 

mutatókat. 

megelőzően a kedvezményezettek 

benyújtják a következő évre tervezett 

tevékenységek leírását, hogy teljesítsék a 

program szakpolitikai célkitűzéseit. E 

tevékenységeket – értékelésük céljából – 

részletesen le kell írni, ideértve 

célkitűzéseiket, a várt eredményeket és 

hatást, a becsült költségeket és az 

időkeretet, valamint a kapcsolódó 

mutatókat. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A program keretében elért 

eredményekről a program vége előtt 

legkésőbb 18 hónappal a Bizottságnak 

értékelő jelentést kell benyújtania az 

Európai Parlament és a Tanács számára. 

Az értékelésnek azt kell megvizsgálnia, 

hogy a program folytatódjon-e vagy sem a 

2017–2020-as időszakot követően. A 

program 2017–2020 utáni időszakban 

történő bármilyen meghosszabbítása, 

módosítása vagy megújítása a 

kedvezményezettek nyílt felhívásos 

eljárással történő kiválasztását vonja 

maga után. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A program a következő 

tevékenységekre terjed ki: 

(2) A program – célkitűzéseinek 

elérése érdekében – a következő 

tevékenységeket társfinanszírozza: 

Indokolás 

A program részeként támogatott tevékenységeknek a fogyasztókra és a végfelhasználókra kell 
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irányulniuk. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) párbeszéd a végfelhasználókkal a 

tagállamokban, valamint a pénzügyi 

szolgáltatások területén működő 

fogyasztói hálózatokkal és 

segélyvonalakkal való kapcsolattartással, 

a fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz 

fűződő érdekeinek védelmére irányuló 

uniós szakpolitika kialakítása 

szempontjából fontos kérdések felismerése 

érdekében; 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tudatosság növelését szolgáló és 

terjesztési tevékenységek, ideértve a nem 

szakértőkből álló szélesebb körű 

nyilvánosságnak biztosított terjesztést is; 

b) tudatosság és terjesztési 

tevékenységek, ideértve a pénzügyi 

szolgáltatások, ideértve a banki 

szolgáltatások végfelhasználóiból, 

valamint a nem szakértőkből álló szélesebb 

körű nyilvánosságnak biztosított terjesztést 

is; 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a 3. cikkben említett szervezetek 

tagjai közötti interakciót megszilárdító 

tevékenységek és az említett tagok 

pozícióit uniós szinten támogató 

c) a 3. cikkben említett szervezetek 

tagjai közötti interakciót megszilárdító 

tevékenységek, valamint különösen az 

említett tagok pozícióit uniós szinten 
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képviseleti tevékenységek. támogató képviseleti és politikai 

tanácsadói tevékenységek, továbbá a 

pénzügyi szabályozás iránti közérdeklődés 

előmozdítása, amennyiben a pénzügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó uniós 

politikán kívül eső tevékenységek nem 

támogathatóak. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tovább kívánja ösztönözni a 

fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások 

egyéb végfelhasználóinak, valamint 

érdekeiket képviselő érdekelt feleknek a 

pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

uniós szakpolitikai döntéshozatalban való 

részvételét; 

a) tovább kívánja ösztönözni az 

Unióban és a tagállamokban a fogyasztók 

és a pénzügyi szolgáltatások egyéb 

végfelhasználóinak, valamint a fogyasztók 

és a pénzügyi szolgáltatások egyéb 

végfelhasználói érdekeit képviselő érdekelt 

feleknek a pénzügyi szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó uniós szakpolitikai 

döntéshozatalban való részvételét; 

Indokolás 

A célkitűzéseket pontosabban kell megfogalmazni, hogy a tagállamokban szélesebb fogyasztói 

kört érjenek el. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hozzá kíván járulni a fogyasztók és 

egyéb pénzügyi szolgáltatások 

végfelhasználóinak, valamint az érdekeiket 

képviselő egyéb érdekelt felek 

tájékoztatásához a pénzügyi ágazat 

szabályozását érintő kérdésekről. 

b) hozzá kíván járulni a fogyasztók és 

egyéb pénzügyi szolgáltatások 

végfelhasználóinak, valamint az érdekeiket 

képviselő egyéb érdekelt felek 

tájékoztatásához a pénzügyi ágazat 

szabályozását érintő kérdésekről, valamint 

a fogyasztókat károsító vállalati 

gyakorlatokról, beleértve a határokon 

átnyúló eseteket is; 

 



 

PE592.330v02-00 14/19 AD\1111676HU.docx 

HU 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

célkitűzéseket különösen a program 

kedvezményezettjei által végrehajtott 

tevékenységek éves leírása és az éves 

tevékenységi jelentés révén kell nyomon 

követni, amely mennyiségi és minőségi 

mutatókat tartalmaz valamennyi, a 

kedvezményezettek által tervezett és 

végrehajtott tevékenységre vonatkozóan. 

törölve 

(Áthelyezve a 9. cikk -(1) új bekezdésébe, lásd a 15. módosítást.) 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A programmal járó előnyökből való 

részesülés érdekében e kedvezményezettek 

továbbra is nem kormányzati és nonprofit 

jogi személyek maradnak, amelyek az 

ipartól, kereskedelemtől és üzleti 

tevékenységtől függetlenek. Nem 

rendelkezhetnek semmilyen más, ellentétes 

érdekeltséggel, és tagjaikon keresztül az 

uniós fogyasztók és egyéb végfelhasználók 

érdekeit képviselik a pénzügyi 

szolgáltatások terén. A Bizottság azáltal 

biztosítja a program időtartama során az 

említett feltételeknek való folyamatos 

megfelelést, hogy a kedvezményezetteket 

bevonja a 7. cikkben említett éves 

munkaprogramokba és a 4. cikkben 

említett tevékenységi támogatások 

odaítélését megelőzően évente felméri, 

hogy a kedvezményezettek teljesítik-e 

ezeket a feltételeket. 

(2) A programmal járó előnyökből való 

részesülés érdekében a kedvezményezettek 

nem kormányzati és nonprofit jogi 

személyek, amelyek az ipartól, 

kereskedelemtől és üzleti tevékenységtől 

függetlenek. Nem rendelkezhetnek 

semmilyen más, ellentétes érdekeltséggel. 

Tagsági hálózatukon keresztül az uniós 

fogyasztók és egyéb végfelhasználók 

érdekeit képviselik a pénzügyi 

szolgáltatások terén. Ahhoz, hogy az 

érintett fogyasztók és végfelhasználók 

érdekeinek védelmét a lehető legtöbb 

tagállamban biztosítsák, a 

kedvezményezetteknek ki kell bővíteniük 

az aktív tagokból álló hálózatukat a 

tagállamokban, és kiegyensúlyozott 

földrajzi lefedettségre kell törekedniük. A 

Bizottság azáltal biztosítja a program 

időtartama során az említett feltételeknek 

való folyamatos megfelelést, hogy a 

kedvezményezetteket bevonja a 7. cikkben 

említett éves munkaprogramokba és a 4. 
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cikkben említett tevékenységi támogatások 

odaítélését megelőzően évente felméri, 

hogy a kedvezményezettek teljesítik-e 

ezeket a feltételeket. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben említett két 

kedvezményezett összefonódása esetén az 

újonnan létrejött jogi személy válik a 

program kedvezményezettjévé. 

törölve 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A programmal járó előnyökből való 

részesülés érdekében e kedvezményezettek 

minden évben, december 31-ét megelőzően 

benyújtják a Bizottságnak a következő évre 

tervezett, az 1. cikkben említett 

tevékenységek leírását tartalmazó 

javaslatot. 

(2) A programmal járó előnyökből való 

részesülés érdekében e kedvezményezettek 

minden évben, november 30-át 

megelőzően benyújtják a Bizottságnak a 

következő évre tervezett, az 1. cikkben 

említett tevékenységek leírását, amelyek 

célja a program szakpolitikai 

célkitűzéseinek teljesítése. E 

tevékenységeket – értékelésük céljából – 

részletesen leírják, ideértve 

célkitűzéseiket, a becsült költségeket és az 

időkeretet, valamint a kapcsolódó 

mutatókat. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A program végrehajtása érdekében 

a Bizottság éves munkaprogramokat 

fogad el. Az említett éves 

munkaprogramok meghatározzák a 

teljesítendő célkitűzéseket, a 

kedvezményezettek által végrehajtott 

tevékenységek várt eredményeit, az 

említett tevékenységek végrehajtási 

módszerét és azok végrehajtásához 

szükséges teljes összeget. E 

munkaprogramoknak tartalmazniuk kell 

továbbá a finanszírozandó tevékenységek 

leírását, az egyes tevékenységekre fordított 

összegek megjelölését, valamint 

végrehajtásuk tervezett menetrendjét. A 

tevékenységi támogatások tekintetében az 

éves munkaprogramok meghatározzák a 

prioritásokat és a lényeges odaítélési 

szempontokat. A társfinanszírozás 

maximális mértéke az elszámolható 

költségek 60%-át teszi ki. 

(3) A 966/2012/EU, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel 

összhangban a Bizottság éves 

munkaprogramokon keresztül hajtja 

végre a programot. Az éves 

munkaprogramokban meg kell határozni a 

célkitűzéseket, a várható eredményeket, a 

végrehajtás módját, valamint a 

finanszírozási terv teljes összegét. E 

munkaprogramoknak tartalmazniuk kell 

továbbá a finanszírozandó tevékenységek 

leírását, az egyes tevékenységekre fordított 

összegek megjelölését, valamint 

végrehajtásuk tervezett menetrendjét. A 

tevékenységi támogatások tekintetében az 

éves munkaprogramok tartalmazzák a 

prioritásokat, a lényeges odaítélési 

szempontokat és a társfinanszírozás 

maximális mértékét is. A közvetlen 

társfinanszírozás maximális mértéke az 

elszámolható költségek 60%-át teszi ki. Az 

összesített nem közvetlen uniós támogatás 

a kedvezményezett összes elszámolható 

költségének legfeljebb 70%-ét teheti ki, és 

a Bizottság a program keretében nyújtott 

éves hozzájárulását e maximális 

mennyiségnek megfelelően korlátozza. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Értékelés Nyomon követés és értékelés 

Indokolás 

Javaslat a cím kiterjesztésére, hogy – a többi uniós finanszírozási programban bevett 

gyakorlathoz hasonlóan – az a program végleges értékelésén túlmenően a nyomon követési 

tevékenységet is magában foglalja. 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – -1 bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A Bizottság biztosítja a program 

rendszeres nyomon követését a 2. cikkben 

meghatározott célkitűzésekkel összevetve, 

különösen a program kedvezményezettjei 

által végrehajtott tevékenységek éves 

leírása és az éves tevékenységi jelentés 

révén, amely mennyiségi és minőségi 

mutatókat tartalmaz valamennyi, a 

kedvezményezettek által tervezett és 

végrehajtott tevékenységre vonatkozóan. 

A nyomon követés az (1) bekezdésben 

említett jelentés elkészítését is tartalmazza. 

(Némileg átfogalmazva áthelyezve a 2. cikk (2) bekezdéséből.) 

Indokolás 

Ez az új bekezdés a program rendszeres nyomon követését hivatott biztosítani, a bizottsági 

javaslat 2. cikk (2) bekezdésében (Célkitűzések) javasolt szöveg alapján. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program célkitűzéseinek 

megvalósításáról a Bizottság legkésőbb a 

program vége előtt tizenkét hónappal 

értékelési jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés 

kiterjed a program általános relevanciájára 

és hozzáadott értékére, végrehajtásának 

eredményességére és hatékonyságára, 

valamint a kedvezményezettek 

teljesítményének általános és egyedi 

eredményességére a 2. cikkben 

meghatározott célkitűzések megvalósítása 

(1) A Bizottság legkésőbb a program 

vége előtt 18 hónappal értékelési jelentést 

tesz az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az elért eredményekről, a 

program végrehajtásának mennyiségi és 

minőségi vonatkozásairól, valamint a 

program célkitűzéseinek megvalósításáról. 

A jelentés kiterjed a program általános 

relevanciájára és hozzáadott értékére, 

végrehajtásának eredményességére és 

hatékonyságára, valamint a 

kedvezményezettek teljesítményének 

általános és egyedi eredményességére a 2. 
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terén. cikkben meghatározott célkitűzések 

megvalósítása terén. Az értékelési jelentés 

ezen túlmenően értékeli a program 

esetleges meghosszabbítását vagy 

megújítását is. A program 2017–2020 

utáni időszakban történő bármilyen 

meghosszabbítása, módosítása vagy 

megújítása a kedvezményezettek nyílt 

felhívásos eljárással történő kiválasztását 

vonja maga után. 
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