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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja proponuje stworzenie programu ochrony konsumentów na lata 2014-2020 w drodze 
rozporządzenia opierającego się na art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Całkowita kwota środków finansowych na realizację tego programu w okresie od 
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosi 197 mln EUR w cenach bieżących.

Nowy program ochrony konsumentów przyczyni się do osiągnięcia ogólnego celu przyszłej 
polityki ochrony konsumentów, jakim jest umieszczenie konsumenta mającego silną pozycję 
w centrum jednolitego rynku.

Po dokonaniu przeglądu projektu aktu ustawodawczego sprawozdawca:
 z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący utworzenia programu ochrony 

konsumentów na lata 2014-2020 i podkreśla, że wniosek ten musi być zgodny ze 
strategią „Europa 2020” oraz przyczyniać się do realizacji jej celów;

 jest przekonany, że biorąc pod uwagę potrzebę stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE, program ochrony konsumentów musi pomóc obywatelom Europy w pełni 
wykorzystać potencjał jednolitego rynku, ponieważ konsumenci będący głównym 
celem tego programu powinni być dobrze poinformowani o przysługujących im 
prawach oraz sposobach ich egzekwowania, a także powinni mieć pełne zaufanie do 
poszczególnych podmiotów działającym na jednolitym rynku;

 podkreśla, że proponowany całkowity budżet programu ochrony konsumentów na lata 
2014-2020 wynoszący 197 mln EUR (w cenach bieżących) jest skromny, jednak 
kwota 20,65 mln EUR na wydatki administracyjne związane z wdrożeniem programu 
jest wysoka;

 popiera zaproponowany przez Komisję wariant 2 wynikający z oceny skutków, 
ponieważ jest on zgodny z priorytetami Komisji („Europa 2020”, Akt o jednolitym 
rynku), a także z przemyśleniami na temat przyszłości polityki ochrony konsumentów;

 argumentuje, że informacje dla konsumentów oraz zaangażowanie tych ostatnich to 
priorytet przekrojowy i dlatego muszą one w miarę możliwości być obecne we 
wszystkich działaniach finansowanych w ramach nowego programu oraz muszą 
zostać podzielone na cztery grupy: (1) bezpieczeństwo, (2) informacja i edukacja, (3) 
prawa i dochodzenie roszczeń oraz (4) egzekwowanie;

 wnosi o rozważenie utworzenia Europejskiego Centrum Akredytacji dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność internetową, które pozwoliłoby 
konsumentom weryfikować wiarygodność i rzetelność przedsiębiorstw, pogłębiać 
zaufanie konsumentów oraz przejrzystość transakcji dokonywanych w internecie;

 broni stosowania zasad rzetelnego gospodarowania środkami finansowymi, 
przejrzystości oraz elastyczności we wdrażaniu programu; dlatego też utworzenie 
agencji wykonawczej powinno być dozwolone jedynie na podstawie pozytywnego 
wyniku niezależnej analizy kosztów i korzyści;

 podkreśla potrzebę opracowania na szczeblu UE zbioru odpowiednich wskaźników 
statystycznych – nadzorowanych corocznie – w celu dokonywania pomiaru 
funkcjonowania jednolitego rynku;

 jest przekonany, że należy wspierać stowarzyszenia konsumenckie, jednak 
jednocześnie wzywa do silniejszego udziału indywidualnego, a w szczególności do 
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poprawy wykorzystania narzędzi TIK przez konsumentów oraz do stworzenia 
ogólnounijnej elektronicznej platformy służącej do składania skarg oraz otrzymywania 
informacji i ich wymiany;

 zachęca do tworzenia platform internetowych oraz oprogramowania, których celem 
będzie zbliżenie konsumentów i przedsiębiorstw do rynku;

 wspiera opracowanie interaktywnych platform wymiany wzorców oraz materiałów
szkoleniowych dotyczących edukacji konsumentów oraz sugeruje, że wspieranie 
integracyjnego wzrostu wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na najsłabsze grupy.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1a. przypomina o rezolucji z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania 
w przyszłość – nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej1; 
powtarza, że w następnych WRF należy 
przewidzieć dodatkowe środki finansowe 
w odpowiedniej wysokości, aby umożliwić 
Unii realizację aktualnych priorytetów 
politycznych oraz nowych zadań 
przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak 
również reakcję na nieprzewidziane 
wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet 
podwyższenie kwoty środków w 
następnych WRF o przynajmniej 5% w 
stosunku do poziomu z 2013 r. może 
jedynie w niewielkim stopniu przyczynić 
się do realizacji uzgodnionych celów i 
zobowiązań Unii oraz stosowania zasady 
solidarności Unii; wzywa Radę – jeśli nie 
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zgadza się ona z tym podejściem – do 
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
by zupełnie zrezygnować, pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej;
________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b.
podkreśla, że proponowany całkowity 
budżet programu ochrony konsumentów 
na lata 2014-2020 wynoszący 197 mln 
EUR (w cenach bieżących) jest skromny i 
zwraca uwagę, że pula środków 
finansowych określona we wniosku 
ustawodawczym stanowi dla organu 
prawodawczego jedynie wskazówkę i nie 
może zostać ustalona do momentu 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
rozporządzenia określającego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2014-2020;

Poprawka 3

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. jest zdania, że kwota 20,65 mln EUR 
na wydatki administracyjne związane z 
realizacją programu jest zbyt wysoka i 
wzywa Komisję do uzasadnienia tych 
wydatków oraz dokonania ich ponownej 
oceny;
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Uzasadnienie

Ponieważ całkowita kwota przewidziana na realizację programu wynosi 197 mln, kwota 
20,65 mln na wydatki administracyjne stanowi ponad 10% całkowitej puli środków.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Działania te powinny zostać 
ustanowione w programie ochrony 
konsumentów na lata 2014–2020 (zwanym 
dalej „programem”), który zapewni ramy 
finansowania unijnych działań. Zgodnie z 
art. 49 rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
niniejsze rozporządzenie stanowi podstawę 
prawną działania i realizacji programu. 
Niniejsze rozporządzenie stanowi 
rozwinięcie oraz kontynuację działań 
finansowanych w ramach decyzji nr 
1926/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
ustanawiającej program działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki ochrony 
konsumentów (2007–2013).

(4) Działania te powinny zostać 
ustanowione w programie ochrony 
konsumentów na lata 2014–2020 (zwanym 
dalej „programem”), który zapewni ramy 
finansowania unijnych działań. Zgodnie z 
art. 49 rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
oraz jego późniejszych zmian na mocy 
rozporządzenia (UE) nr XXX/201Y1, 
niniejsze rozporządzenie stanowi podstawę 
prawną działania i realizacji programu. 
Niniejsze rozporządzenie stanowi 
rozwinięcie oraz kontynuację działań 
finansowanych w ramach decyzji nr 
1926/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
ustanawiającej program działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki ochrony 
konsumentów (2007–2013).

___________
1 COM(2010)0815.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ważne jest, by wzmocnić ochronę (5) Ważne jest, by wzmocnić ochronę 
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konsumentów. Aby osiągnąć ten ogólny 
cel, należy ustanowić cele szczegółowe w 
zakresie bezpieczeństwa, informowania i 
edukowania konsumentów, praw i 
dochodzenia roszczeń, a także 
egzekwowania w odniesieniu do praw 
konsumentów. Znaczenie i wpływ środków 
podejmowanych w ramach programu 
należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie. W celu oceny 
polityki ochrony konsumentów należy 
opracować wskaźniki.

konsumentów, aby zrealizować cel wzrostu 
sprzyjającego integracji społecznej, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na słabe 
grupy. Aby osiągnąć ten ogólny cel, należy 
ustanowić cele szczegółowe w zakresie 
bezpieczeństwa, informowania i 
edukowania konsumentów, praw i 
dochodzenia roszczeń, a także 
egzekwowania w odniesieniu do praw 
konsumentów. Znaczenie i wpływ środków 
podejmowanych w ramach programu 
należy corocznie poddawać monitorowaniu 
i ocenie oraz składać Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdania na ten 
temat. W celu oceny polityki ochrony 
konsumentów należy opracować 
wskaźniki. Ponadto Komisja powinna 
określić na szczeblu Unii zbiór 
odpowiednich wskaźników statystycznych, 
na przykład dotyczących sprzedaży 
transgranicznej i sprzedaży internetowej, 
w celu dokonania oceny wyników i 
postępów w poprawie funkcjonowania 
jednolitego rynku.

Uzasadnienie

Celem polityki ochrony konsumenta jest lepsze funkcjonowanie jednolitego rynku, dlatego też 
należy mierzyć jej postęp, niezależnie od tego, że elementy inne niż polityka ochrony 
konsumentów również przyczyniają się do funkcjonowania tego rynku.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W duchu zasad rzetelnego 
gospodarowania środkami finansowymi, 
przejrzystości i elastyczności we 
wdrażaniu programu, kontynuacja pracy 
agencji wykonawczej powinna być 
dozwolona jedynie pod warunkiem 
wyraźnie pozytywnego wyniku nowej, 
niezależnej analizy kosztów i korzyści.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Na lata 2007–2013 program działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony 
konsumentów otrzymał ok. 157 mln EUR 
(w cenach stałych z 2011 r.). 
Zaproponowana pula środków 
finansowych w wysokości 175 mln EUR 
(w cenach stałych z 2011 r.) na program 
ochrony konsumentów na lata 2014–2020 
oznacza nieznaczny wzrost środków, a 
tymczasem Unia potrzebuje skutecznie 
zrealizować swe ambicje w dziedzinie 
polityki konsumentów określone w 
komunikacie Komisji z dnia 
22 maja 2012 r. zatytułowanym 
„Europejski program na rzecz 
konsumentów - Zwiększanie zaufania i 
pobudzanie wzrostu gospodarczego”, 
które wspierają wszystkie instytucje 
unijne; 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Wydatki ponoszone przez Unię i 
państwa członkowskie w dziedzinie 
bezpieczeństwa konsumentów, ich 
edukacji, praw i egzekwowania tych praw 
powinno się lepiej koordynować w celu 
zagwarantowania komplementarności, 
większej skuteczności i widoczności, a 
także w celu osiągnięcia większej synergii 
budżetowej.

Uzasadnienie

Komisja powinna spróbować rozszerzyć zdolności krajowych stowarzyszeń konsumenckich, 
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zwłaszcza w państwach członkowskich o stosunkowo słabszej kulturze konsumenckiej poprzez 
efektywniejsze łączenie zasobów i ich koordynację.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program ma wspierać cel polityczny, jakim 
jest umieszczenie konsumenta mającego 
silną pozycję w centrum rynku 
wewnętrznego. Aby to osiągnąć, program 
wniesie wkład w ochronę zdrowia, 
bezpieczeństwa i interesów 
ekonomicznych konsumentów, jak również 
będzie wspierał ich prawa do informacji, 
edukacji i organizowania się w celu 
ochrony ich interesów. Program zapewni 
uzupełnienie, wspieranie i monitorowanie 
polityki państw członkowskich.

Program ma wspierać cel polityczny, jakim 
jest umieszczenie konsumenta mającego 
silną pozycję w centrum rynku 
wewnętrznego. Aby to osiągnąć, program 
wniesie wkład w ochronę zdrowia, 
bezpieczeństwa i interesów 
ekonomicznych konsumentów, jak również 
będzie wspierał ich prawa do informacji, 
edukacji i organizowania się w celu 
ochrony ich interesów. Program zapewni 
uzupełnienie, wspieranie i monitorowanie 
polityki państw członkowskich. Program 
stanowi również uzupełnienie innych 
instrumentów i strategii politycznych Unii 
oraz tworzy z nimi synergię, w 
szczególności w ramach wieloletniego 
programu „Prawa i obywatelstwo” na lata 
2014–2020, którego jednym z celów jest 
umocnienie pozycji konsumenta1.
________________
1Cel [(e)] rozporządzenia (UE) nr 
XXX./201Y [ustanawiającego program 
„Prawa i obywatelstwo na lata 2014–
2020”].

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokiej jakości informacje dla 
konsumentów oraz zaangażowanie tych 
ostatnich to sektorowy priorytet 
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przekrojowy, dlatego też muszą one w 
miarę możliwości stanowić element 
wszystkich celów sektorowych i działań 
finansowanych w ramach programu.

Uzasadnienie

Komisja powinna spróbować rozszerzyć zakres świadomego uczestnictwa konsumentów we 
wszystkich dziedzinach, ponieważ ostatecznym celem programu jest umieszczenie konsumenta 
w centrum jednolitego rynku.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a )– punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) stworzenie Europejskiego Centrum 
Akredytacji dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność internetową w 
celu poprawy przejrzystości, pewności 
prawnej oraz bezpieczeństwa 
konsumentów podczas dokonywania 
internetowych transakcji finansowych, po 
przeprowadzeniu analizy kosztów i 
korzyści;

Uzasadnienie

Europejskie Centrum Akredytacji dla przedsiębiorstw prowadzących działalność internetową 
pozwoliłoby konsumentom weryfikować wiarygodność i rzetelność przedsiębiorstw, 
pogłębiłoby zaufanie konsumentów, a także poprawiłoby przejrzystość transakcji 
dokonywanych w internecie.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) stworzenie ogólnounijnej platformy 
elektronicznej, za pomocą której 
konsumenci będą mogli składać zażalenia, 
otrzymywać informacje i dzielić się nimi, 
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prowadzić ranking produktów, a także 
uzyskiwać porady ekspertów;

Uzasadnienie

Tworzenie platform internetowych oraz oprogramowania, których celem będzie zbliżenie 
konsumentów i przedsiębiorstw do rynku, przyczynia się do efektywniejszego uczestnictwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy finansowe Budżet
Niniejszym ustala się kopertę finansową 
dla realizacji programu w wysokości 197 
000 000 EUR według cen bieżących.

Niniejszym dla realizacji programu – w 
rozumieniu pkt 17 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją z dnia XX/201Y w sprawie 
współpracy w sprawach budżetowych i 
należytego zarządzania finansami1 –
ustala się pulę środków w wysokości 
197 000 000 EUR w cenach bieżących. 
Roczne środki zatwierdza władza 
budżetowa.
________________
1 Dz.U….

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja realizuje program za pomocą 
trybów zarządzania, o których mowa w art. 
53 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. 

Komisja realizuje program za pomocą 
trybów zarządzania, o których mowa w art. 
53 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002 lub jego zmienionej wersji na 
mocy rozporządzenia (UE) nr XXX/201Y1.

________________
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1 COM(2010)0815.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja realizuje program poprzez 
przyjmowanie rocznych programów prac w 
formie aktów wykonawczych 
określających aspekty przewidziane 
w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 
1605/2002, w szczególności:

Komisja realizuje program poprzez 
przyjmowanie rocznych programów prac w 
formie aktów wykonawczych. Akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję1. Akty wykonawcze 
określają aspekty przewidziane w 
rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 
1605/2002, zmienionym rozporządzeniem 
XXX/201Y, w szczególności:

(a) priorytety dotyczące realizacji 
programu oraz działania do wykonania, w 
tym alokacja zasobów finansowych;

(a) priorytety dotyczące realizacji 
programu oraz działania do wykonania, w 
tym indykatywna alokacja zasobów 
finansowych;

(b) zasadnicze kryteria wyboru i udzielenia 
mające zastosowanie w celu wyboru 
wniosków, które otrzymają wsparcie 
finansowe;

(b) zasadnicze kryteria wyboru i udzielenia 
mające zastosowanie w celu wyboru 
wniosków, które otrzymają wsparcie 
finansowe;

(c) harmonogram planowanych zaproszeń 
do składania ofert i zaproszeń do składania 
wniosków;

(c) harmonogram planowanych zaproszeń 
do składania ofert i zaproszeń do składania 
wniosków;

(d) w stosownych przypadkach 
upoważnienie do stosowania płatności 
ryczałtowych, standardowych skali 
kosztów jednostkowych oraz finansowania 
według zryczałtowanej stawki zgodnie z 
rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 
1605/2002;

(d) w miarę możliwości upoważnienie do 
stosowania płatności ryczałtowych, 
standardowych skali kosztów 
jednostkowych oraz finansowania według 
zryczałtowanej stawki zgodnie z 
rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 
1605/2002, zmienionym rozporządzeniem 
(UE) XXX/201Y;

(e) kryteria oceny dotycząca ewentualnego 
zastosowania zasady wyjątkowej 

(e) kryteria oceny dotycząca ewentualnego 
zastosowania zasady wyjątkowej 
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________________
1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż w połowie 2018 r. 
Komisja sporządza sprawozdanie z oceny 
na temat osiągnięcia celów wszystkich 
środków (na poziomie wyników i 
skutków), skuteczności wykorzystania 
zasobów i jego europejskiej wartości 
dodanej, w celu podjęcia decyzji o 
wznowieniu, zmianie lub zawieszeniu 
środków. Ocena dotyczy ponadto zakresu 
uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej 
spójności, dalszej adekwatności wszystkich 
celów, a także wkładu środków w unijne 
priorytety na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Uwzględnia ona 
wyniki oceny dotyczącej 
długoterminowych skutków poprzedniego 
programu. 

2. Nie później niż w połowie 2018 r. 
Komisja sporządza sprawozdanie z oceny 
na temat osiągnięcia celów wszystkich 
środków (na poziomie wyników i 
skutków), skuteczności wykorzystania 
zasobów i jego europejskiej wartości 
dodanej, w celu podjęcia decyzji o 
wznowieniu, zmianie lub zawieszeniu 
środków. Ocena dotyczy ponadto zakresu 
uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej 
spójności, dalszej adekwatności wszystkich 
celów, a także wkładu środków w unijne 
priorytety na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Uwzględnia ona 
wyniki oceny dotyczącej 
długoterminowego wpływu poprzedniego 
programu. Na podstawie tej oceny i w 
razie potrzeby Komisja może przedstawić 
wniosek w sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia.
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