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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 169 straipsniu, reglamentu 
nustatyti Vartotojų programą 2014–2020 m. Visa finansinių asignavimų Programos 
įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu suma yra 
197 mln. EUR (einamosiomis kainomis).

Pagal naująją Vartotojų programą bus remiamas bendras būsimos vartotojų reikalų politikos 
tikslas suteikti daugiau galių vartotojams bendrojoje rinkoje.

Pranešėjas, analizuodamas teisės akto projektą:
 pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti Vartotojų programą 2014–2020 m. ir pabrėžia, 

kad pasiūlymas privalo derėti su strategija „Europa 2020“ ir prisidėti prie šios 
strategijos tikslų įgyvendinimo;

 mano, kad turint mintyje poreikį skatinti ES ekonominį augimą, Vartotojų programa 
privalo padėti ES piliečiams pasinaudoti visomis bendrosios rinkos teikiamomis 
galimybėmis, nes vartotojai, kuriems daugiausia ir skirta ši programa, turėtų būti gerai 
informuojami apie savo teises ir būdus šiomis teisėmis pasinaudoti, taip pat visiškai 
pasitikėti įvairiais subjektais, iš kurių sudaryta bendroji rinka;

 pabrėžia, kad siūlomas bendras Vartotojų programos 2014–2020 m. biudžetas, 
sudarantis 197 mln. EUR (einamosiomis kainomis) yra kuklus, tačiau 20,65 mln. eurų 
administracinėms išlaidoms, kurios susidarys dėl programos įgyvendinimo, yra didelė 
suma;

 pritaria Komisijos 2 alternatyvai, parengtai atsižvelgiant į poveikio vertinimą, nes ši 
alternatyva atitinka Komisijos prioritetus (strategiją „Europa 2020“, Bendrosios rinkos 
aktą) ir vykstančius svarstymus dėl būsimos vartotojų reikalų politikos;

 teigia, kad vartotojų informavimas ir dalyvavimas yra įvairias sritis apimantis 
prioritetas ir todėl, kai tik įmanoma, turėtų būti įtrauktas į visus veiksmus, kurie 
finansuojami pagal naująją programą, ir suskirstytas į šiuos keturis tikslus: 1) sauga, 2) 
informavimas ir švietimas, 3) teisė ir žalos atlyginimas ir 4) vykdymo užtikrinimas;

 prašo apsvarstyti galimybę sukurti Internetinių įmonių Europos akreditavimo centrą, 
kuris sudarytų galimybę vartotojams patikrinti įmonių patikimumą ir tikrumą, 
sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir padidinti internetinių sandorių skaidrumą;

 laikosi nuomonės, kad įgyvendinant šią programą turi būti taikomi patikimo finansų 
valdymo, skaidrumo ir lankstumo principų; taigi, būtų leistina sukurti vykdomąją 
agentūrą tik remiantis teigiamais rezultatais, gautais atlikus nepriklausomą naudos ir 
sąnaudų analizę;

 pabrėžia, kad būtina nustatyti tinkamų statistinių rodiklių, kurie būtų kasmet tikrinami 
ir pagal kuriuos ES lygmeniu būtų matuojama, kaip veikia bendroji rinka, rinkinį;

 mano, kad reikėtų remti vartotojų organizacijas, tačiau ragina siekti ir didesnio 
asmeninio dalyvavimo ir ypač siekti, kad vartotojai geriau naudotųsi IRT 
priemonėmis, ir sukurti elektroninę ES masto platformą, kuria naudojantis būtų 
pateikiami skundai, dalinamasi informacija ir informacija gaunama;

 ragina sukurti internetinę platformą ir programinę įrangą, kad galima būtų priartinti 
prie rinkos vartotojus ir įmones;
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 pritaria tam, kad būtų plėtojamos sąveikiosios platformos, skirtos keistis gerąja 
patirtimi ir mokomąja medžiaga vartotojų švietimo srityje, ir siūlo, kad labiausiai 
pažeidžiamoms grupėms būtų skiriamas specialus dėmesys siekiant skatinti integracinį 
augimą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; pakartoja, kad 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus 
bei Lisabonos sutartyje numatytas naujas 
užduotis ir reaguoti į nenumatytus įvykius 
reikia kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje skirti pakankamai papildomų 
išteklių; atkreipia dėmesį į tai, kad net 
padidinus kitos DFP išteklius 5 proc., 
palyginti su 2013 m. lygiu, būtų galima tik 
ribotai prisidėti siekiant patvirtintų 
Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų bei 
įgyvendinant Sąjungos solidarumo 
principą; ragina Tarybą, jei ji nesutinka 
su šiuo požiūriu, aiškiai nurodyti, kurių 
jos politinių prioritetų arba projektų 
galėtų būti visiškai atsisakyta, nepaisant 
įrodytos jų pridėtinės vertės Europai;
________________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
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Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad siūlomas bendras 
Vartotojų programos 2014–2020 m. 
biudžetas, sudarantis 197 mln. EUR 
(einamosiomis kainomis), yra kuklus, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad finansinis 
paketas, nurodytas teisėkūros pasiūlyme, 
yra tik rekomendacija teisėkūros 
institucijai ir negali būti galutinai 
nustatytas, kol nebus pasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. DFP;

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. mano, kad 20,65 mln. eurų 
administracinėms išlaidoms, kurios 
susidarys dėl programos įgyvendinimo, 
yra didelė suma, ir ragina Komisiją 
pagrįsti bei iš naujo įvertinti šias išlaidas;

Pagrindimas

Kadangi visas programos finansinis paketas sudaro 197 mln., 20,65 mln. administracinėms 
išlaidoms yra daugiau nei 10 proc. šio paketo.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šie veiksmai, kuriais būtų grindžiamas 
Sąjungos veiksmų finansavimas, turėtų būti 

(4) šie veiksmai, kuriais būtų grindžiamas 
Sąjungos veiksmų finansavimas, turėtų būti 
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nustatyti Vartotojų programoje 2014–
2020 m. (toliau – Programa). Šiuo 
reglamentu, vadovaujantis 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 49 straipsniu, turi būti 
nustatytas veiksmų ir Programos 
įgyvendinimo teisinis pagrindas. Šiuo 
reglamentu, grindžiamu veiksmais, 
finansuojamais remiantis 2006 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1926/2006/EB dėl Bendrijos 
veiksmų programos vartotojų politikos 
srityje sukūrimo (2007–2013 m.), tie 
veiksmai yra toliau įgyvendinami;

nustatyti Vartotojų programoje 2014–
2020 m. (toliau – Programa). Šiuo 
reglamentu, vadovaujantis 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento, kuris pakeistas Reglamentu 
(ES) Nr. XXX/201Y1, 49 straipsniu, turi 
būti nustatytas veiksmų ir Programos 
įgyvendinimo teisinis pagrindas. Šiuo 
reglamentu, grindžiamu veiksmais, 
finansuojamais remiantis 2006 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1926/2006/EB dėl Bendrijos 
veiksmų programos vartotojų politikos 
srityje sukūrimo (2007–2013 m.), tie 
veiksmai yra toliau įgyvendinami;

___________
1 COM(2010) 0815.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) būtina tobulinti vartotojų apsaugą. 
Reikėtų nustatyti konkrečius tikslus dėl 
saugos, vartotojų informavimo ir švietimo, 
teisių, žalos atlyginimo ir vartotojų teisių 
užtikrinimo, kad būtų galima pasiekti šį 
bendrą tikslą. Turėtų būti reguliariai
stebima ir vertinama priemonių, kurių 
imamasi pagal šią programą, reikšmė ir 
poveikis. Reikėtų parengti rodiklius, kad 
būtų galima vertinti vartotojų reikalų 
politiką;

(5) būtina tobulinti vartotojų apsaugą, 
didžiausią dėmesį skiriant pažeidžiamoms 
grupėms, kad būtų galima pasiekti 
integracinio augimo tikslą. Reikėtų 
nustatyti konkrečius tikslus dėl saugos,
vartotojų informavimo ir švietimo, teisių, 
žalos atlyginimo ir vartotojų teisių 
užtikrinimo, kad būtų galima pasiekti šį 
bendrą tikslą. Turėtų būti kasmet stebima ir 
vertinama priemonių, kurių imamasi pagal 
šią programą, reikšmė ir poveikis ir 
teikiama ataskaita Europos Parlamentui. 
Reikėtų parengti rodiklius, kad būtų galima 
vertinti vartotojų reikalų politiką. Be to, 
Komisija turėtų Sąjungos lygmeniu 
nustatyti tinkamų statistinių rodiklių 
rinkinį, pagal kuriuos, pavyzdžiui, būtų 
vertinamas tarpvalstybinis pardavimas ar 
internetinis pardavimas, kad galima būtų 



AD\903983LT.doc 7/13 PE487.806v02-00

LT

įvertinti rezultatus ir pažangą, padarytą 
gerinant bendrosios rinkos veikimą;

Pagrindimas

Vartotojų politikos tikslas yra prisidėti prie geresnio bendrosios rinkos veikimo; taigi, būtina 
vertinti ir pažangą, nepaisant to, kad ir kiti faktoriai, ne vien vartotojų politika, prisideda prie 
bendrosios rinkos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 
programą turi būti laikomasi patikimo 
finansų valdymo, skaidrumo ir lankstumo 
principų, vykdomosios agentūros veiklą 
turėtų būti leidžiama tęsti tik remiantis 
aiškiai teigiamais rezultatais, gautais 
atlikus naują nepriklausomą naudos ir 
sąnaudų analizę;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) 2007–2013 m. Bendrijos veiksmų 
programai vartotojų politikos srityje buvo 
skirta apytikriai 157 mln. EUR (2011 m. 
pastoviomis kainomis). Vartotojų 
programai 2014–2020 m. pasiūlyta 
175 mln. EUR finansinė suma (2011 m. 
pastoviomis kainomis) reiškia nedidelį 
finansavimo padidėjimą, nes Sąjunga turi 
veiksmingai įgyvendinti savo ambicingus 
tikslus vartotojų politikos srityje, 
nustatytus 2012 m. gegužės 22 d. 
Komisijos komunikatu „Europos 
vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir 
ekonomikos augimui skatinti“, kuriuos 
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remia visos Sąjungos institucijos; 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) Sąjungos ir valstybių narių lėšas 
vartotojų saugos, švietimo, teisių ir teisės 
aktų vykdymo užtikrinimo srityje reikėtu 
geriau koordinuoti, kad galima būtų 
užtikrinti papildomumą, didesnį 
efektyvumą ir pastebimumą, taip pat kad 
būtų galima pasiekti geresnės biudžeto 
sąveikos;

Pagrindimas

Komisija turėtų stengtis padidinti nacionalinių vartotojų organizacijų pajėgumus, ypač 
valstybėse narėse, kuriose santykinai silpnesnė vartotojų kultūra, geriau sujungdama ir 
koordinuodama išteklius.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos tikslas – remti politinį siekį 
suteikti daugiau galių vartotojams vidaus 
rinkoje. Šio Programos tikslo bus siekiama 
remiant vartotojų sveikatos ir ekonominių 
interesų apsaugą, vartotojų saugumą ir 
teisę būti informuotais, išprususiais ir 
organizuotais, kad jie galėtų apsiginti
interesus. Programa bus prisidedama prie 
valstybių narių politikos krypčių, jos bus 
remiamos ir stebimos.

Programos tikslas – remti politinį siekį 
suteikti daugiau galių vartotojams vidaus 
rinkoje. Šio Programos tikslo bus siekiama 
remiant vartotojų sveikatos ir ekonominių 
interesų apsaugą, vartotojų saugumą ir 
teisę būti informuotais, išprususiais ir 
organizuotais, kad jie galėtų apginti savo
interesus. Programa bus prisidedama prie 
valstybių narių politikos krypčių, jos bus 
remiamos ir stebimos. Programa taip pat 
papildomos kitos Sąjungos priemonės ir 
politikos kryptys, ypač pagal 2014–
2020 m. daugiametę programą „Teisės ir 
pilietybė“, kurioje kaip vienas iš tikslų 
numatytas vartotojų galimybių 
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didinimas1, ir sukuriama sąsaja su šiomis 
priemonėmis.
________________
1 Reglamento (ES) Nr. XXX./201Y 
[kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
programa „Teisės ir pilietybė“] tikslas 
[(e)].

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kokybiškas vartotojų informavimas ir 
dalyvavimas – įvairiems sektoriams 
taikomas prioritetas, taigi, kai tik 
įmanoma, aiškiai įtraukiamas į visus 
sektorių tikslus ir veiksmus, kurie 
finansuojami pagal programą.

Pagrindimas

Komisija turėtų siekti, kad visi informuoti vartotojai labiau dalyvautų, nes galutinis šios 
programos tikslas yra padaryti vartotoją pagrindiniu bendrosios rinkos subjektu.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto 3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atlikus sąnaudų ir naudos analizę, 
įsteigti Internetinių įmonių Europos 
akreditavimo centrą, siekiant padidinti 
skaidrumą, vartotojų teisinį tikrumą ir 
saugą, kai jie atlieka finansinius 
sandorius internetu;

Pagrindimas

Internetinių įmonių Europos akreditavimo centras sudarytų galimybę vartotojams patikrinti 
įmonių patikimumą ir tikrumą, sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir padidinti internetinių 
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sandorių skaidrumą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punkto 9 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) sukurti elektroninę ES masto 
platformą, kuria naudodamiesi vartotojai 
galėtų pateikti skundus, dalintis 
informacija ir ją gauti, vertinti produktus 
ir gauti ekspertų patarimus;

Pagrindimas

Internetinės platformos ir programinės įrangos siekiant priartinti prie rinkos vartotojus ir 
įmones sukūrimas prisideda prie veiksmingesnio dalyvavimo.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinė programa Biudžetas
Programai įgyvendinti skirta 
197 000 000 EUR finansinė suma 
einamosiomis rinkos kainomis.

Programai įgyvendinti skirta 
197 000 000 EUR finansinė suma 
einamosiomis rinkos kainomis, 
vadovaujantis XX/201Y Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo1 [17] punkto 
nuostatomis. Metinius asignavimus 
patvirtina biudžeto valdymo institucija.
________________
1 OL….

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
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10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendina Programą taikydama 
Reglamento (EB, Euroatomas) 
Nr. 1605/2002 53 straipsnyje nurodytus 
valdymo metodus. 

Komisija įgyvendina Programą taikydama 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53 straipsnyje arba jo iš 
dalies pakeistoje redakcijoje pagal 
Reglamentą (ES) Nr. XXX/201Y1

nurodytus valdymo metodus.

________________
1 COM(2010) 0815.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Programą įgyvendina priimdama 
kaip įgyvendinimo priemones metines 
darbo programas, kuriose nurodomi 
Reglamente (EB, Euroatomas) 
Nr. 1605/2002 numatyti duomenys, visų 
pirma:

Komisija Programą įgyvendina priimdama 
kaip įgyvendinimo aktus metines darbo 
programas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai1. Tuose 
įgyvendinimo aktuose nurodomi 
Reglamente (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002, kuris pakeistas reglamentu 
XXX/201Y, numatyti duomenys, visų 
pirma:

(a) įgyvendinimo prioritetai ir veiksmai, 
kurių imamasi, taip pat finansinių išteklių 
paskirstymas;

(a) įgyvendinimo prioritetai ir veiksmai, 
kurių imamasi, taip pat preliminarus
finansinių išteklių paskirstymas;

(b) esminiai atrankos ir skyrimo kriterijai, 
taikomi atrenkant pasiūlymus, kuriems 
skiriami finansiniai įnašai;

(b) esminiai atrankos ir skyrimo kriterijai, 
taikomi atrenkant pasiūlymus, kuriems 
skiriami finansiniai įnašai;

(c) planuojamų kvietimų dalyvauti 
konkurse ir teikti pasiūlymus tvarkaraštis;

(c) planuojamų kvietimų dalyvauti 
konkurse ir teikti pasiūlymus tvarkaraštis;

(d) tam tikrais atvejais, leidimas naudoti (d) jei įmanoma, leidimas naudoti 
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vienkartines išmokas, standartinius vieneto 
įkainius arba vienodo dydžio finansavimą, 
laikantis Reglamento (EB, Euroatomas) 
Nr. 1605/2002;

vienkartines išmokas, standartinius vieneto 
įkainius arba vienodo dydžio finansavimą, 
laikantis Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002, kuris pakeistas 
Reglamentu (ES) Nr. XXX/201Y;

(e) kriterijai, taikomi vertinant, ar reikia 
taikyti ypatingo naudingumo principą.

(e) kriterijai, taikomi vertinant, ar reikia 
taikyti ypatingo naudingumo principą. 

________________
1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
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2. Ne vėliau kaip iki 2018 m. vidurio 
Komisija parengia vertinimo ataskaitą apie 
visoms priemonėms nustatytų tikslų 
įgyvendinimą (atsižvelgdama į rezultatus ir 
poveikį), išteklių naudojimo efektyvumą ir 
papildomą naudą Europai, numatydama 
galimą sprendimą dėl priemonių 
atnaujinimo, pakeitimo arba taikymo 
sustabdymo. Be to, vertinime aptariama 
supaprastinimų aprėptis, jų vidinis ir 
išorinis darnumas, nuolatinis visų tikslų 
aktualumas ir priemonių indėlis remiant 
Sąjungos prioritetus, skirtus pažangiam, 
tvariam ir integraciniam augimui. Jame 
atsižvelgiama į ankstesnių programų 
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus. 

2. Ne vėliau kaip iki 2018 m. vidurio 
Komisija parengia vertinimo ataskaitą apie 
visoms priemonėms nustatytų tikslų 
įgyvendinimą (atsižvelgdama į rezultatus ir 
poveikį), išteklių naudojimo efektyvumą ir 
papildomą naudą Europai, numatydama 
galimą sprendimą dėl priemonių 
atnaujinimo, pakeitimo arba taikymo 
sustabdymo. Be to, vertinime aptariama 
supaprastinimų aprėptis, jų vidinis ir 
išorinis nuoseklumas, nuolatinis visų tikslų 
aktualumas ir priemonių indėlis remiant 
Sąjungos prioritetus, skirtus pažangiam, 
tvariam ir integraciniam augimui. Jame 
atsižvelgiama į ankstesnių programų 
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.
Remdamasi tuo vertinimu Komisija 
prireikus gali pateikti pasiūlymą iš dalies 
pakeisti reglamentą.
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