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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga, da bi z uredbo na podlagi člena 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
oblikovali program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020. Skupna proračunska sredstva 
za izvajanje programa od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 bodo znašala 197 milijonov 
EUR v tekočih cenah.

Novi program varstva potrošnikov bo podpiral splošni cilj prihodnje potrošniške politike, ki 
potrošnika z okrepljeno močjo umešča v središče enotnega trga. 

Po pregledu osnutka zakonodajnega akta pripravljavec mnenja: 
 pozdravlja predlog Komisije o oblikovanju programa varstva potrošnikov za obdobje 

2014–2020 ter poudarja, da mora biti predlog skladen s strategijo Evropa 2020 in 
prispevati k njenim ciljem; 

 meni, da bi moral program glede na potrebo po gospodarski rasti v EU pomagati 
evropskim državljanom pri izkoriščanju vsega potenciala enotnega trga, saj bi morali 
biti potrošniki kot glavni uporabniki tega programa dobro obveščeni o svojih pravicah 
in načinih njihovega uveljavljanja ter bi morali popolnoma zaupati različnim akterjem 
na enotnem trgu;

 poudarja, da so predlagana Skupna sredstva programa za varstvo potrošnikov 2014–
2020, ki znašajo 197 milijonov EUR (po tekočih cenah), skromna, vendar je 20,65 
milijonov EUR, namenjenih upravnim stroškom za izvajanje programa, visok znesek;

 podpira možnost 2 Komisije iz ocene učinka, saj je skladna z njenimi prednostnimi 
nalogami (Evropa 2020, Akt o enotnem trgu) in z aktualnimi premisleki o prihodnosti 
potrošniške politike;

 ugotavlja, da sta obveščanje in udeležba potrošnikov medsektorski prednostni nalogi 
in ju je treba zato, kadar je mogoče, vključiti v vse ukrepe, ki so financirani v okviru 
novega programa in razdeljeni med štiri cilje: (1) varnost, (2) obveščanje in 
izobraževanje, (3) pravice in pravno varstvo ter (4) izvrševanje;

 poziva k razmisleku o oblikovanju evropskega akreditacijskega centra za spletna 
podjetja, ki bi potrošnikom omogočal preverjanje verodostojnosti in zanesljivosti 
podjetij, povečal zaupanje in izboljšal preglednost spletnih transakcij;

 podpira uporabo načel dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in prožnosti pri 
izvajanju programa; zato bo vzpostavitev izvajalske agencije možna le na podlagi 
pozitivnega rezultata neodvisne analize stroškov in koristi;

 poudarja, da je treba oblikovati niz ustreznih statističnih kazalnikov na ravni EU, ki bi 
merili delovanje enotnega trga in bi jih bilo treba spremljati letno;

 meni, da je treba podpreti potrošniška združenja, obenem pa poziva k večji udeležbi 
posameznikov, predvsem pa k izboljšanju potrošniške uporabe orodij informacijske in 
komunikacijske tehnologije ter oblikovanju elektronske vseevropske platforme za 
vlaganje pritožb, delitev in prejemanje informacij;

 spodbuja vzpostavitev spletne platforme in programskih orodij za približanje 
potrošnikov in podjetij trgu;

 podpira razvoj interaktivnih platform za izmenjavo najboljših praks in gradiva za 
usposabljanje o izobraževanju potrošnikov ter predlaga, da je treba najranljivejšim 
skupinam nameniti največ pozornosti, da bi pospešili vključujočo rast.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost –
novem večletnem finančnem okviru za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da je v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
potrebnih dovolj dodatnih sredstev, da bo 
lahko Unija uresničevala sedanje 
prednostne naloge politike in nove naloge, 
ki jih ima po Lizbonski pogodbi, ter se 
odzivala na nepredvidene dogodke; 
poudarja, da se lahko za doseganje 
dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in 
za načelo solidarnosti Unije kljub 
povečanju sredstev naslednjega 
večletnega finančnega okvira za najmanj 
5 % v primerjavi z letom 2013 nameni le 
omejen finančni prispevek; poziva Svet, 
naj, če se ne strinja s tem pristopom, jasno 
opredeli, katere od njegovih političnih 
prednostnih nalog ali projektov je mogoče 
povsem opustiti kljub njihovi dokazani 
evropski dodani vrednosti;
________________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
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Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. poudarja, da so predlagana skupna 
sredstva programa za varstvo potrošnikov 
2014–2020, ki znašajo 197 milijonov EUR 
(po tekočih cenah), skromna ter da so 
finančna sredstva iz zakonodajnega 
predloga le smernica za zakonodajni 
organ in jih ni mogoče dokončno določiti, 
dokler ne bo sklenjen sporazum o 
predlogu uredbe o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. meni, da je 20,65 milijon EUR, 
namenjenih upravnim stroškom za 
izvajanje programa, visok znesek, in 
poziva Komisijo, naj upraviči in ponovno 
ovrednoti za izdatek;

Obrazložitev

Ker skupna sredstva programa znašajo 197 milijonov EUR, je 20,65 milijonov za upravne 
stroške več kot 10 % vseh finančnih sredstev.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Te ukrepe je treba opredeliti v 
programu varstva potrošnikov za obdobje 
2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: 

(4) Te ukrepe bi bilo treba opredeliti v 
programu varstva potrošnikov za obdobje 
2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: 
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Program), ki določa okvir za financiranje 
ukrepov Unije. V skladu s členom 49 
Uredbe Sveta (EC, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 
se uporablja za splošni proračun Evropskih
skupnosti, mora ta uredba določati pravno 
podlago za ukrepanje in izvajanje 
Programa. Ta uredba se opira na ukrepe, 
financirane v skladu s Sklepom 
št. 1926/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o uvedbi 
programa ukrepov Skupnosti na področju 
potrošniške politike (2007–2013) , in jih 
nadaljuje.

Program), ki določa okvir za financiranje 
ukrepov Unije. V skladu s členom 49 
Uredbe Sveta (EC, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 
se uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, in kasnejšo revizijo Uredbe št. 
XXX/201Y, bi morala ta uredba določati 
pravno podlago za ukrepanje in izvajanje 
Programa. Ta uredba se opira na ukrepe, 
financirane v skladu s Sklepom 
št. 1926/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o uvedbi 
programa ukrepov Skupnosti na področju 
potrošniške politike (2007–2013) , in jih 
nadaljuje.

___________
1 COM(2010)0815.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pomembno je izboljšati varstvo 
potrošnikov. Za dosego tega splošnega 
cilja je treba določiti specifične cilje glede 
varnosti, obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov, pravic in pravnega varstva ter 
izvrševanja pravic potrošnikov. Vrednost 
in učinek ukrepov, sprejetih v skladu s 
Programom, je treba redno spremljati in 
ocenjevati. Za namene ocenjevanja 
potrošniške politike je treba razviti 
kazalnike.

(5) Pomembno je izboljšati varstvo 
potrošnikov, predvsem ranljivih skupin, 
da bi dosegli cilj vključujoče rasti. Za 
dosego tega splošnega cilja bi bilo treba 
določiti specifične cilje glede varnosti, 
obveščanja in izobraževanja potrošnikov, 
pravic in pravnega varstva ter izvrševanja 
pravic potrošnikov. Vrednost in učinek 
ukrepov, sprejetih v skladu s Programom,
bi bilo treba letno spremljati in ocenjevati
ter o tem poročati Evropskemu 
parlamentu. Za namene ocenjevanja 
potrošniške politike bi bilo treba razviti 
kazalnike. Poleg tega bi morala Komisija 
določiti niz ustreznih statističnih 
kazalnikov na ravni EU, na primer za 
čezmejno in spletno prodajo, s katerimi bi 
ocenila rezultate in napredek pri 
izboljševanju delovanja enotnega trga.
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Obrazložitev

Cilj potrošniške politike je prispevati k boljšemu delovanju enotnega trga, zato je treba njen 
napredek meriti ne glede na to, da poleg potrošniške politike k vzpostavljanju enotnega trga 
prispevajo tudi drugi dejavniki.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ob upoštevanju načel dobrega 
finančnega poslovodenja, preglednosti in 
prožnosti pri izvajanju programa varstva 
potrošnikov bi morala biti vzpostavitev 
izvajalske agencije možna le na podlagi 
očitno pozitivnega rezultata neodvisne 
analize stroškov in koristi.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Programu ukrepov Skupnosti na 
področju potrošniške politike je bilo za 
obdobje 2007–2013 dodeljenih 157 
milijonov EUR (v stalnih cenah iz leta 
2011). Predlagana finančna sredstva v 
višini 175 milijonov EUR (v stalnih cenah 
iz leta 2011) za Program varstva
potrošnikov 2014–2020 pomenijo le 
skromno zvišanje, čeprav mora Unija 
uresničevati svoje ambicije na področju 
potrošniške politike, kot je določena v 
sporočilu Komisije, ki so ga podprle vse 
institucije Unije. 
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) Izdatke Unije in držav članic na 
področju varstva potrošnikov, 
izobraževanja, pravic in izvrševanja bi 
bilo treba bolje usklajevati, da bi 
zagotovili medsebojno dopolnjevanje, 
večjo učinkovitost in prepoznavnost ter 
proračunske sinergije.

Obrazložitev

Komisija bi si morala prizadevati za povečanje zmogljivosti nacionalnih potrošniških 
združenj, predvsem v državah članicah z relativno šibkejšo potrošniško kulturo, in sicer z 
boljšim zbiranjem in usklajevanjem virov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen Programa je podpreti cilj politike, 
ki potrošnika z okrepljeno močjo umešča v 
središče notranjega trga. Program bo to 
dosegel s prispevkom k varovanju zdravja, 
varnosti in gospodarskih interesov 
potrošnikov ter s spodbujanjem pravice 
potrošnikov do obveščenosti, 
izobraževanja in organiziranja, da bi 
zavarovali svoje interese. Program bo 
dopolnjeval, podpiral in spremljal politike 
držav članic.

Namen Programa je podpreti cilj politike, 
ki potrošnika z okrepljeno močjo umešča v 
središče notranjega trga. Program bo to 
dosegel s prispevkom k varovanju zdravja, 
varnosti in gospodarskih interesov 
potrošnikov ter s spodbujanjem pravice 
potrošnikov do obveščenosti, 
izobraževanja in organiziranja, da bi 
zavarovali svoje interese. Program bo 
dopolnjeval, podpiral in spremljal politike 
držav članic. Dopolnjevati bi moral tudi 
druge instrumente in politike Unije in z 
njimi ustvariti sinergije, zlasti v okviru 
večletnega programa Pravice in 
državljanstvo v obdobju 2014–2020, 
katerega cilj je med drugimi okrepitev 
moči potrošnikov1.
________________
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1Cilj [(e)] Uredbe št. XXX./201Y [o uvedbi 
programa za pravice in državljanstvo za 
obdobje 2014–2020].

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Visokokakovostno obveščanje in udeležba 
potrošnikov sta medsektorski prednostni 
nalogi in sta zato, kadar je mogoče, 
vključeni v vse sektorske cilje in ukrepe, 
ki so financirani v okviru programa.

Obrazložitev

Komisija bi si morala prizadevati za splošno povečanje udeležbe obveščenih potrošnikov, saj 
je glavni cilj programa postaviti potrošnika v središče enotnega trga.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) oblikovanje evropskega 
akreditacijskega centra za spletna podjetja 
po opravljeni analizi stroškov in koristi, 
da bi izboljšali preglednost, pravno 
gotovost in varnost potrošnikov pri 
opravljanju finančnih transakcij na 
spletu;

Obrazložitev

Evropski akreditacijski center za spletna podjetja bi potrošnikom omogočil preverjanje 
verodostojnosti in zanesljivosti podjetij, povečal zaupanje potrošnikov in izboljšal preglednost 
spletnih transakcij.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) oblikovanje elektronske vseevropske 
platforme, prek katere bodo lahko 
potrošniki vlagali pritožbe, delili in 
prejemali informacije, razvrščali 
proizvode in dobili nasvete strokovnjakov;

Obrazložitev

Vzpostavitev spletne platforme in programskih orodij za približanje potrošnikov in podjetij 
trgu bo pripomogla k učinkovitejši udeležbi.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni okvir Proračun
Finančna sredstva za izvajanje Programa 
znašajo 197 000 000 EUR v tekočih cenah.

Finančna sredstva za izvajanje Programa v 
smislu točke [17] Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne XX/201Y med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju1 znašajo 197.000.000 EUR v 
tekočih cenah. Letno dodeljena sredstva 
odobri proračunski organ.
________________
1 UL ….

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
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Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija izvaja Program z načini 
upravljanja iz člena 53 Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002.

Komisija izvaja Program z načini 
upravljanja iz člena 53 Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 ali njegovo 
spremenjeno različico v skladu z Uredbo 
št. XXX/201Y1.

________________
1 COM(2010)0815

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija izvaja Program tako, da sprejema 
letne delovne programe v obliki izvedbenih 
aktov, ki določajo elemente iz Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002, zlasti pa:

Komisija izvaja Program tako, da sprejema 
letne delovne programe v obliki izvedbenih 
aktov. Ti se sprejmejo v skladu z Uredbo 
(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
določitvi splošnih pravil in načel, na 
podlagi katerih države članice nadzirajo 
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1. 
Ti izvedbeni akti določajo elemente iz 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, kot je 
bila spremenjena z Uredbo XXX/201Y,
zlasti pa

(a) izvedbene prednostne naloge in ukrepe, 
ki jih je treba sprejeti, vključno z 
dodelitvijo finančnih sredstev;

(a) izvedbene prednostne naloge in ukrepe, 
ki jih je treba sprejeti, vključno z okvirno
dodelitvijo finančnih sredstev;

(b) bistvena merila za izbiro in dodelitev, 
ki se uporabljajo za izbor predlogov, ki 
bodo prejeli finančne prispevke;

(b) poglavitna merila za izbiro in dodelitev, 
ki se uporabljajo za izbor predlogov, ki 
bodo prejeli finančne prispevke;

(c) časovni razpored načrtovanih razpisov 
za zbiranje predlogov in ponudb;

(c) časovni razpored načrtovanih razpisov 
za zbiranje predlogov in ponudb;

(d) kjer je primerno, dovoljenje za uporabo 
povprečnin, standardnih lestvic stroškov na 
enoto ali pavšalnih zneskov financiranja v 
skladu z Uredbo (ES, Euratom) 
št. 1605/2002;

(d) če je možno, dovoljenje za uporabo 
povprečnin, standardnih lestvic stroškov na 
enoto ali pavšalnih zneskov financiranja v 
skladu z Uredbo (ES, Euratom) 
št. 1605/2002, kot je bila spremenjena z 
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Uredbo XXX/201Y;
(e) merila za ocenjevanje uporabe izredne 
koristnosti.

(e) merila za ocenjevanje, ali se uporabi 
načelo izredne koristnosti.

________________
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija najpozneje do sredine leta 
2018 pripravi poročilo o vrednotenju, v 
katerem predstavi doseganje ciljev vseh 
ukrepov (na ravni rezultatov in učinkov), 
učinkovitost rabe virov in evropsko dodano 
vrednost Programa, kar je podlaga za 
odločanje o prenovi, spremembi ali 
opustitvi ukrepov. Vrednotenje poleg tega 
obravnava možnosti poenostavitve, 
notranjo in zunanjo skladnost, nadaljnji 
pomen vseh ciljev ter prispevek ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Upošteva 
tudi rezultate vrednotenja dolgoročnega 
učinka predhodnega programa. 

2. Komisija najpozneje do sredine leta 
2018 pripravi poročilo o vrednotenju, v 
katerem predstavi doseganje ciljev vseh 
ukrepov (na ravni rezultatov in učinkov), 
učinkovitost rabe virov in evropsko dodano 
vrednost Programa, kar je podlaga za 
odločanje o prenovi, spremembi ali 
opustitvi ukrepov. Vrednotenje poleg tega 
obravnava možnosti poenostavitve, 
notranjo in zunanjo skladnost, nadaljnji 
pomen vseh ciljev ter prispevek ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Upošteva 
tudi rezultate vrednotenja dolgoročnega 
učinka predhodnega programa. Na podlagi 
te ocene in kadar je potrebno, lahko 
Komisija zakonodajnemu organu 
predlaga spremembo te uredbe.
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 Datum imenovanja
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6.2.2012
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Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivajlo Kalfin 
(Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
George Lyon, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Alda Sousa, 
László Surján, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Alexander Alvaro, Edit Herczog, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter 
Šťastný, Gianluca Susta


