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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 169. cikkén alapuló rendelet révén 
fogyasztóvédelmi program létrehozását javasolja a 2014–2020-as időszakra. A 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó program végrehajtásához 
kapcsolódó pénzügyi előirányzatok összege folyó árakkal számolva 197 millió EUR.

Az új fogyasztóvédelmi program támogatni fogja a jövőbeni fogyasztóvédelmi politika 
általános célkitűzését, amely az öntudatos fogyasztót helyezi az egységes piac középpontjába. 

A jogalkotási aktus tervezetének olvastán az előadó 
 üdvözli a Bizottságnak a 2014–2020-as időszakra szóló fogyasztóvédelmi program 

létrehozásáról szóló javaslatát, és hangsúlyozza, hogy a javaslatnak összhangban kell 
lennie az „Európa 2020” stratégiával, valamint hozzá kell járulnia a stratégia 
célkitűzéseihez; 

 úgy véli, hogy az uniós gazdasági növekedés serkentésének szükségességére való 
tekintettel a fogyasztóvédelmi programnak segítenie kell az európai polgárokat abban, 
hogy teljes mértékben kiaknázzák a közös piac nyújtotta lehetőségeket, mivel a 
fogyasztóknak – e program fő címzettjeiként – tájékozottaknak kell lenniük jogaikról 
és azok gyakorlásának módjairól, illetve maximálisan meg kell bízniuk a közös piacon 
fellépő különféle résztvevőkben;

 hangsúlyozza, hogy a 2014–2020-as fogyasztóvédelmi program 197 millió eurós 
javasolt összköltségvetése (jelenlegi árak mellett) szerény, a program végrehajtásából 
fakadóan az adminisztrációs költségekre szánt 20,65 millió euró ellenben magas 
összeg;

 a Bizottság által a hatásvizsgálat nyomán javasolt 2. lehetőséget támogatja, mivel ez 
összhangban van a Bizottság prioritásaival (Európa 2020 stratégia, egységes piaci 
intézkedéscsomag) és a fogyasztóvédelmi politika jövőjével kapcsolatos jelenlegi 
útkereséssel;

 úgy érvel, hogy a fogyasztók tájékoztatása és részvétele több ágazatot érintő prioritás, 
és ezért minden lehetséges alkalommal sort kell rá keríteni az új program segítségével 
finanszírozott minden fellépés során, mégpedig az alábbi négy célkitűzés köré 
csoportosítva: (1) biztonság, (2) tájékoztatás és oktatás, (3) jogok és jogorvoslat és (4) 
végrehajtás;

 kéri, hogy fontolják meg az online vállalkozások számára egy európai akkreditációs 
központ létrehozását, amelynek köszönhetően a fogyasztóknak lehetősége nyílna arra, 
hogy a vállalatok szavahihetőségét és megbízhatóságát ellenőrizzék, növekedne a 
fogyasztói bizalom, és az online ügyletek átláthatóbbá válnának;

 támogatja a program végrehajtása során a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
az átláthatóság és a rugalmasság elveinek alkalmazását; ezért egy végrehajtó 
ügynökség létrehozását csak egy kedvező eredménnyel járó független költség-haszon 
elemzés alapján tartja lehetségesnek;

 hangsúlyozza, hogy ki kell alakítani a megfelelő statisztikai mutatók sorát, amelyet 
évről évre uniós szinten figyelni kell az egységes piac működésének mérése során;

 úgy véli, hogy támogatni kell a fogyasztóvédelmi szervezeteket, de ugyanakkor 
határozottabb egyéni részvételre szólít fel, különösen pedig az ikt-eszközök 
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fogyasztók általi igénybevételének javítására, valamint egy, az egész Unióra kiterjedő 
elektronikus platform kialakítására, amelynek segítségével panaszt lehet benyújtani, 
illetve információt lehet szerezni és megosztani;

 online platformok és szoftvereszközök létrehozására bátorít a fogyasztók és a 
vállalkozások piachoz való közelítése érdekében;

 támogatja az interaktív platformok kifejlesztését a bevált gyakorlatok és a fogyasztók 
oktatására szánt tananyagok cseréje számára, és javasolja, hogy a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő csoportok kapjanak külön figyelmet az inkluzív növekedés serkentése 
érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért”1 című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására; megismétli, hogy 
elegendő kiegészítő forrást kell biztosítani 
a következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; rámutat arra, hogy ha 
legalább 5 %-kal emelnénk is a 2013-as 
szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi terv forrásainak szintjét, ez csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve a közösségi szolidaritás elvéhez; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
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nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni, annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
________________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020-as 
fogyasztóvédelmi program 197 millió 
eurós javasolt összköltségvetése (folyó 
árak mellett) szerény, és rámutat arra, 
hogy a jogalkotási javaslatban 
meghatározott pénzügyi keret csak 
jelzésértékű a jogalkotó hatóság felé, és 
nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–
2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretet létrehozó rendeletre irányuló 
javaslatról nem születik megállapodás;

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. úgy véli, hogy a program 
végrehajtásából fakadóan az 
adminisztrációs költségekre szánt 20,65 
millió euró magas összeg, és kéri a 
Bizottságot, hogy ezt a kiadást indokolja 
meg és vizsgálja felül;

Indokolás

Minthogy a program összköltségvetése 197 millió euró, az adminisztratív költségekre szánt 



PE487.806v02-00 6/14 AD\903983HU.doc

HU

20,65 millió euró a teljes pénzügyi keret több mint 10%-át teszi ki.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezeket az intézkedéseket az uniós 
intézkedések finanszírozási keretét 
biztosító, 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó fogyasztóvédelmi programban
(a továbbiakban: a program) kell 
meghatározni. Az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 49. cikke értelmében e rendelet 
célja, hogy jogalapot biztosítson a program 
intézkedéseihez és végrehajtásához. A 
rendelet a fogyasztóvédelmi politika 
területén közösségi cselekvési program
(2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. 
december 18-i 1926/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatra épül, és 
az annak keretében finanszírozott 
intézkedéseket folytatja.

(4) Ezeket az intézkedéseket az uniós 
intézkedések finanszírozási keretét 
biztosító, 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó fogyasztóvédelmi programban
(a továbbiakban: a program) kell 
meghatározni. Az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 49. cikke és az azt felülvizsgáló 
XXX/201Y/EU rendelet1 értelmében e 
rendelet célja, hogy jogalapot biztosítson a 
program intézkedéseihez és 
végrehajtásához. A rendelet a 
fogyasztóvédelmi politika területén 
közösségi cselekvési program (2007–2013) 
létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 
1926/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatra épül, és az annak 
keretében finanszírozott intézkedéseket 
folytatja.

___________
1 COM(2010)0815.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása.
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása, a 
inkluzív növekedés céljának elérése 
érdekében külön figyelmet szentelve a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
csoportoknak. Ahhoz, hogy ezt az 
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jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását rendszeresen mérni és értékelni 
kell. A fogyasztóvédelmi politika 
értékeléséhez mutatókat kell kidolgozni.

általános célt megvalósíthassuk, egyedi 
célkitűzéseket kell meghatározni a 
biztonság, a fogyasztói tájékoztatás és 
oktatás, a jogok és jogorvoslat, valamint a 
fogyasztói jogok érvényesítése 
tekintetében. A program keretében 
meghozott intézkedések értékét és hatását
évente mérni és értékelni kell, erről pedig 
jelentést kell készíteni az Európai 
Parlamentnek. A fogyasztóvédelmi 
politika értékeléséhez mutatókat kell 
kidolgozni. Ezen túlmenően a 
Bizottságnak ki kell alakítania a 
megfelelő statisztikai mutatók sorát, 
például Uniós szinten a határon átnyúló 
vagy az online eladások mutatóit, hogy fel 
lehessen mérni az egységes piac működése 
terén elért eredményeket és előrelépést.

Indokolás

A fogyasztóvédelmi politika célja hozzájárulni az egységes piac jobb működéséhez. Ezért 
mérni kell az előrelépéseit, függetlenül attól, hogy a fogyasztóvédelmi politikán kívül más 
tényezők is hozzájárulnak az egységes piachoz.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A program végrehajtása során a 
hatékony és eredményes pénzügyi 
gazdálkodás az átláthatóság és a 
rugalmasság elvei szellemében egy 
végrehajtó ügynökség további 
működtetése csak egy új, egyértelműen 
pozitív eredménnyel járó független 
költség-haszon elemzés alapján 
engedélyezhető.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
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9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 2007–2012 közötti időszakra a 
fogyasztóügyi politika területén létrehozott 
közösségi cselekvési programra 
hozzávetőleg 157 millió eurót különítettek 
el (2011. évi folyó árakon számolva). A 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
fogyasztóügyi programra előirányzott 
(2011. évi folyó árakon számolva) 175 
millió eurós pénzügyi keret viszonylag 
szerény növekedést jelent, míg az uniós 
fogyasztóügyi politika terén a törekvéseket 
hatékonyan kell megvalósítani a 
valamennyi uniós intézmény által 
támogatott, „Az európai fogyasztóügyi 
stratégia: a fogyasztói bizalom növelése és 
a növekedés fellendítése” c. 2012. május 
22-i európai bizottsági közleményben 
foglaltaknak megfelelően; 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) A fogyasztói biztonság, nevelés, jogok 
és végrehajtás terén az uniós és tagállami 
alapokból történő kiadásokat jobban össze 
kell hangolni, a kiegészítő jelleg, nagyobb 
hatékonyság és jobb átláthatóság 
biztosítása, illetve a jobb költségvetési 
szinergiák elérése érdekében.

Indokolás

A Bizottságnak a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek képességeinek fokozására kell 
törekednie, különösen a viszonylag szerényebb fogyasztói kultúrával bíró tagállamokban, 
azáltal, hogy a forrásokat jobban csoportosítja, és koordinálja.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program azon szakpolitikai célkitűzés 
megvalósulását kívánja támogatni, amely 
az öntudatos fogyasztót helyezi a belső 
piac középpontjába. A program a 
fogyasztók egészsége, biztonsága és 
gazdasági érdekei védelmének, valamint a 
tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik 
védelme céljából történő önszerveződéshez 
való joguk támogatásával fogja ezt 
biztosítani. A program kiegészíti, 
támogatja és nyomon követi majd a 
tagállamok szakpolitikáit.

A program azon szakpolitikai célkitűzés 
megvalósulását kívánja támogatni, amely 
az öntudatos fogyasztót helyezi a belső 
piac középpontjába. A program a 
fogyasztók egészsége, biztonsága és 
gazdasági érdekei védelmének, valamint a 
tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik 
védelme céljából történő önszerveződéshez 
való joguk támogatásával fogja ezt 
biztosítani. A program kiegészíti, 
támogatja és nyomon követi majd a 
tagállamok szakpolitikáit. A program más 
uniós eszközöket és szakpolitikákat is 
kiegészít majd, és szinergiákat hoz létre 
velük, különösen a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó, többéves „Jogok és 
polgárság” program keretében, amelynek 
egyik célkitűzése a fogyasztók jogainak 
erősítése1.
________________
A [2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
„Jogok és polgárság” program 
létrehozásáról szóló] XXX./201Y/EU 
rendelet [(e)] célkitűzése.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók színvonalas tájékoztatása és 
részvétele több ágazatot érintő prioritás, és 
ezért minden lehetséges alkalommal sort 
kell rá keríteni a program segítségével 
finanszírozott minden fellépés során és 
minden ágazati célkitűzés alkalmával.



PE487.806v02-00 10/14 AD\903983HU.doc

HU

Indokolás

A Bizottságnak a tájékozott vásárlói részvétel szintjének növelésére kell törekednie 
mindenhol, mivel a program végső célja a fogyasztóknak az egységes piac középpontjába 
állítása.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) költség-haszon elemzést követően egy 
európai akkreditációs központ létrehozása 
az online vállalkozások számára az online 
ügyleteket folytató fogyasztókkal szembeni 
átláthatóság, a jogbiztonságuk és 
biztonságuk javítása érdekében;

Indokolás

Az online vállalkozások európai akkreditációs központjának létrehozása lehetővé tenné, hogy 
a fogyasztók ellenőrizzék a vállalatok szavahihetőségét és megbízhatóságát, növekedjen a 
fogyasztói bizalom és az online ügyletek átláthatósága.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 9 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) egy egész Unióra kiterjedő 
elektronikus platform létrehozása, 
amelynek segítségével a fogyasztók 
panaszt nyújthatnak be, illetve 
információt szerezhetnek, termékeket 
rangsorolhatnak, és szakértői tanácsot 
kaphatnak;

Indokolás

Az online platformoknak és szoftvereszközöknek a fogyasztók és a vállalkozások piachoz való 
közelítése érdekében történő létrehozása a hatékonyabb részvételt segíti elő.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzügyi keret Költségvetés
A program végrehajtására előirányzott 
pénzügyi keret folyó árakkal számolva
197 000 000 EUR.

A program végrehajtására előirányzott 
pénzügyi keret a költségvetési kérdésekben 
történő együttműködésről, valamint a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló XX/201Y számú, 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti intézményközi 
megállapodás1 17. pontja értelmében,
folyó árakkal számolva 197.000.000 EUR. 
Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság hagyja jóvá.
________________
1 HL….

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 53. cikkében említett irányítási 
módszerek alkalmazásával hajtja végre a 
programot.

A Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 53. cikkében vagy annak az 
XXX/201Y rendelet1 szerint módosított 
változatában említett irányítási módszerek 
alkalmazásával hajtja végre a programot.

________________
1 COM(2010)0815.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a programot az éves
munkaprogramoknak az 1605/2002/EK, 
Euratom rendeletben előírt tényezőket, és 
különösen az alábbiakat tartalmazó 
végrehajtási jogi aktusok formájában 
történő elfogadásával hajtja végre:

A Bizottság a programot az éves
munkaprogramok végrehajtási jogi 
aktusok formájában történő elfogadásával 
hajtja végre. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell 
elfogadni. Ezek a végrehajtási jogi 
aktusok tartalmazzák az XXX/201Y 
rendelet szerint módosított 1605/2002/EK, 
Euratom rendeletben előírt tényezőket, és 
különösen a következőket:

(a) a végrehajtási prioritások és 
végrehajtandó fellépések, ideértve a 
pénzügyi erőforrások elosztását is;

(a) a végrehajtási prioritások és 
végrehajtandó fellépések, ideértve a 
pénzügyi erőforrások indikatív elosztását 
is;

(b) a pénzügyi támogatásban részesülő 
javaslatok kiválasztásához alkalmazott 
alapvető kiválasztási és odaítélési 
feltételek;

(b) a pénzügyi támogatásban részesülő 
javaslatok kiválasztásához alkalmazott 
alapvető kiválasztási és odaítélési 
feltételek;

(c) a tervezett ajánlattételi és pályázati 
felhívások ütemezése;

(c) a tervezett ajánlattételi és pályázati 
felhívások ütemezése;

(d) adott esetben az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelettel összhangban az
egyösszegű kifizetések, a standard 
egységköltségek vagy az 
átalányfinanszírozás alkalmazására történő 
felhatalmazás;

(d) lehetőség szerint az egyösszegű 
kifizetések, a standard egységköltségek 
vagy az átalányfinanszírozás alkalmazására 
történő felhatalmazás, az XXX/201Y/EU 
rendelet szerint módosított 1605/2002/EK, 
Euratom rendelettel összhangban;

(e) a kivételes hasznosság 
meghatározásának kritériumai.

(e) a kivételes hasznosság 
meghatározásának kritériumai.

________________
1 HL L 55., 2011.2.28., 13.o.
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2. Az intézkedések megújítására, 
módosítására vagy felfüggesztésére 
vonatkozó határozat meghozatala céljából 
a Bizottság legkésőbb 2018 közepéig 
értékelő jelentést készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósításáról (az eredmények és 
hatások tekintetében), a források 
felhasználásának hatékonyságáról és azok 
uniós hozzáadott értékéről. Az értékelés 
továbbá kitér az egyszerűsítési 
lehetőségekre, azok belső és külső 
koherenciájára, valamint arra, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, és 
hogy az intézkedések hozzájárulnak-e az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásainak 
megvalósításához. Figyelembe veszi a 
korábbi program hosszú távú hatásairól 
szóló értékelés eredményeit. 

2. Az intézkedések megújítására, 
módosítására vagy felfüggesztésére 
vonatkozó határozat meghozatala céljából 
a Bizottság legkésőbb 2018 közepéig 
értékelő jelentést készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósításáról (az eredmények és 
hatások tekintetében), a források 
felhasználásának hatékonyságáról és azok 
uniós hozzáadott értékéről. Az értékelés 
továbbá kitér az egyszerűsítési 
lehetőségekre, azok belső és külső 
koherenciájára, valamint arra, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, és 
hogy az intézkedések hozzájárulnak-e az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásainak 
megvalósításához. Figyelembe kell vennie 
az előző program hosszú távú hatásának 
értékelési eredményeit. Ennek az 
értékelésnek az alapján és amennyiben 
helyénvaló, a Bizottság javasolhatja e 
rendelet módosítását.
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