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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предлага да се създаде програма „Потребители“ за периода 2014-2020 г. 
посредством регламент въз основа на член 169 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Предвижда се бюджетните кредити за изпълнението на програмата 
за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. да възлязат на общо 197 милиона 
евро по текущи цени.

Докато в многогодишната финансова рамка за 2007-2013 г. общественото здраве и 
защитата на потребителите бяха включени в един финансов инструмент, отсега нататък 
се предвиждат две отделни програми, което представлява положително изменение. 
Новата програма „Потребители“ ще подкрепя общата цел на бъдещата политика в тази 
област, като отрежда централно място в единния пазар на потребителите, които 
умеят да отстояват правата си. 

След като разгледа проекта за законодателен акт, докладчикът: 
 приветства предложението на Комисията за създаване на програма 

„Потребители“ за периода 2014-2020 г. и подчертава, че предложението трябва 
да съответства на стратегията „Европа 2020“ и да допринася за постигането на 
нейните цели; 

 счита, предвид необходимостта от стимулиране на икономическия растеж в ЕС, 
че програма „Потребители“ трябва да помогне на европейските граждани да се 
възползват от пълния потенциал на единния пазар, тъй като потребителите –
главната целева група на програмата – следва да бъдат добре информирани за 
правата си и как да ги упражняват и да имат пълно доверие в различните 
участници, които се включват в единния пазар;

 подчертава, че предложеният цялостен бюджет на програма „Потребители“ за 
периода 2014-2020 г. в размер на 197 млн. евро по текущи цени е скромен, но че 
20,65 млн. евро за административни разходи за осъществяването на програмата 
са твърде много;

 подкрепя вариант 2 на Комисията, който е резултат от оценката на 
въздействието, тъй като той съответства на приоритетите на Комисията 
(„Европа 2020“, Законодателния акт за единния пазар) и течащото в момента 
обсъждане на бъдещето на политиката за потребителите;

 твърди, че информирането и участието на потребителите е приоритет за 
множество сектори и следователно трябва да бъде застъпено, при възможност, 
във всички финансирани по новата програма дейности и да бъде организирано в 
следните четири цели: (1) безопасност, (2) информация и ограмотяване, (3) 
права и средства за защита и (4) правоприлагане;

 призовава да се помисли за учредяване на Европейски център за акредитация 
на онлайн дружества, който би дал възможност на потребителите да 
проверяват надеждността и сигурността на дружествата, би увеличил доверието 
на потребителите и би подобрил прозрачността на сделките онлайн;

 защитава принципите на добро финансово управление, прозрачност и гъвкавост 
при осъществяването на програмата; поради това създаването на изпълнителна 
агенция е допустимо само при положителен резултат от един независим анализ 
на разходите и ползите;
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 подчертава необходимостта от установяване на равнището на ЕС на набор от 
подходящи статистически показатели за измерване функционирането на 
единния пазар, които следва да бъдат наблюдавани ежегодно;

 счита, че асоциациите на потребителите следва да бъдат подкрепяни, но 
едновременно с това призовава за засилено индивидуално участие и по-
конкретно за подобряване на използването от страна на потребителите на 
инструменти от сферата на ИКТ и за създаване на електронна платформа за 
целия ЕС за завеждане на жалби, за обмен и получаване на информация;

 насърчава разработването на онлайн платформи и софтуерни инструменти за 
доближаване на потребителите и дружествата до пазара;

 подкрепя разработването на интерактивни платформи за обмен на най-добри 
практики и на материали, служещи за ограмотяване на потребителите, и 
предлага да се отдели особено внимание на най-уязвимите групи, за да се 
насърчи приобщаващ растеж.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на 
потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1, повтаря, че в 
следващата многогодишна финансова 
рамка са необходими достатъчно 
допълнителни средства, за да може 
Съюзът да осъществи 
съществуващите приоритети на 
политиката и новите и по-големи 
задачи съгласно Договора от Лисабон, 
като например защитата на 
потребителите, както и да реагира 
на непредвидени събития;  призовава 
Съвета, ако не споделя този подход, 
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да определи ясно кои от неговите 
политически приоритети или 
проекти биха могли да бъдат изцяло 
спрени, въпреки доказаната им 
добавена стойност за Европа;
______________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. подчертава, че предложеният 
цялостен бюджет на програма 
„Потребители“ за периода 2014-2020 
г. в размер на 197 млн. евро (по 
текущи цени) е скромен, и изтъква, че 
финансовият пакет, посочен в 
законодателното предложение, е 
само индикативен за законодателния 
орган и не може да бъде фиксиран, 
докато не бъде постигнато 
споразумение за регламент, 
определящ многогодишната 
финансова рамка за периода 2014-2020 
г.;

Or. en

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. счита, че 20,65 млн. евро за 
административни разходи за 
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осъществяването на програмата са 
твърде много, и призовава Комисията 
да обоснове и преразгледа този разход;

Or. en

Обосновка

Цялостният бюджет на програмата е 197 млн. евро и 20,65 млн. евро за 
административни разходи са повече от 10% от общия пакет.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите. За да се постигне тази 
обща цел, следва да се определят 
специфични цели по отношение на 
безопасността, информацията и 
ограмотяването на потребителите, 
правата и средствата за защита, както и 
по отношение на мерките за 
обезпечаване зачитането на правата на 
потребителите. Полезността и 
въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 
подлагани на редовно наблюдение и 
оценка. За целите на оценяването на 
политиката за потребителите следва да 
бъдат разработени съответни критерии.

(5) Важно е да се подобри защитата на 
потребителите с особено внимание на 
най-уязвимите групи, за да се 
постигне целта за приобщаващ 
растеж.  За да се постигне тази обща 
цел, следва да се определят специфични 
цели по отношение на безопасността, 
информацията и ограмотяването на 
потребителите, правата и средствата за 
защита, както и по отношение на 
мерките за обезпечаване зачитането на 
правата на потребителите. Полезността 
и въздействието на мерките, предприети 
по програмата, следва да бъдат 
подлагани на ежегодно наблюдение и 
оценка и да бъдат докладвани пред 
Европейския парламент. За целите на 
оценяването на политиката за 
потребителите следва да бъдат 
разработени съответни критерии. Освен 
това Комисията следва да разработи 
набор от подходящи статистически 
показатели, например за 
трансгранични продажби и продажби 
онлайн, на равнището на Съюза, за да 
може да оценява резултатите и 
напредъка в подобрението на 
функционирането на единния пазар.
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Or. en

Обосновка

Целта на политиката за потребителите е да допринесе за по-доброто функциониране 
на единния пазар; следователно нейният напредък също трябва да се измерва, 
независимо от факта, че освен нея и други фактори допринасят за единния пазар.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В духа на принципите на добро 
финансово управление, прозрачност и 
гъвкавост при осъществяването на 
програма „Потребители“ 
създаването на изпълнителна агенция 
следва да бъде допустимо само при 
определено положителен резултат 
от един независим анализ на 
разходите и ползите.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Изразходването на средства на 
Съюза и държавите членки в 
областта на безопасността, 
ограмотяването и правата на 
потребителите, както и на мерките 
за прилагането им, следва да бъде по-
добре координирано, за да се 
гарантира взаимно допълване, по-
голяма ефективност и видимост, и за 
да се постигне по-добро 
взаимодействие на бюджетите.
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Or. en

Обосновка

Комисията следва да се опита да увеличи капацитета на националните асоциации на 
потребителите, особено в държави членки с относително ниска потребителска 
култура, чрез по-добро обединяване и координиране на ресурси. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Висококачественото информиране и 
участие на потребителите е 
приоритет за множество сектори и 
следователно е изрично застъпено, 
при възможност, във всички секторни 
цели и дейности, финансирани по 
новата програма.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да се опита да популяризира ролята на информираното участие на 
потребителите, тъй като крайната цел на програмата е да постави потребителите 
в центъра на единния пазар.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – буква а – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) учредяване на Европейски център 
за акредитация на онлайн дружества, 
за да се подобрят прозрачността, 
правната сигурност и безопасността 
на потребителите, когато 
последните извършват финансови 
сделки онлайн, след осъществяване на 
анализ на разходите и ползите;
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Or. en

Обосновка

Европейският център за акредитация на онлайн дружества би дал възможност на 
потребителите да проверяват надеждността и сигурността на дружествата, би 
увеличил доверието на потребителите и би подобрил прозрачността на сделките 
онлайн.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – буква в – точка 9а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) създаване на електронна 
платформа за целия Съюз, чрез която 
потребителите могат да завеждат 
жалби, да обменят и получават 
информация и да се консултират с 
експерти;

Or. en

Обосновка

Разработването на онлайн платформи и софтуерни инструменти за доближаване на 
потребителите и дружествата до пазара спомага за по-ефективно участие.


