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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at oprette et forbrugerprogram for perioden 2014-2020 gennem en 
forordning på grundlag af artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
De samlede finansielle bevillinger til gennemførelsen af programmet for perioden fra den 1. 
januar 2014 til den 31. december 2020 vil beløbe sig til 197 mio. EUR i løbende priser.

Medens folkesundhed og forbrugerbeskyttelse bliver dækket af ét finansielt instrument i den 
flerårige finansielle ramme for 2007-2013, forventes der fremover to separate programmer 
(hvilket er en glædelig udvikling). Det nye forbrugerprogram støtter det overordnede mål for 
den fremtidige forbrugerpolitik og sætter stærke forbrugere i centrum for det indre 
marked. 

Ordføreren, som har gennemgået udkastet til lovgivningsmæssig retsakt: 
 glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette forbrugerprogrammet for 2014-

2020 og understreger, at forslaget skal være i overensstemmelse med Europa 2020-
strategien og bidrage til at opfylde dens mål, 

 mener, at i betragtning af behovet for at stimulere økonomisk vækst i EU skal 
forbrugerprogrammet hjælpe de europæiske borgere med at udnytte alle fordelene ved
det indre marked, da forbrugerne som dette programs primære målgruppe bør være 
velinformerede om deres rettigheder og de måder, hvorpå de kan udøve deres 
rettigheder, og fuldt ud stole på de forskellige aktører, som udgør det indre marked,

 understreger, at det foreslåede samlede budget for forbrugerprogrammet 2014-2020, 
som beløber sig til 197 millioner EUR (i løbende priser), er beskedent, men 20,65 
millioner EUR til administrationsudgifter til gennemførelse af programmet er højt,

 støtter Kommissionens mulighed 2 fra konsekvensanalysen, da denne mulighed er på 
linje med Kommissionens prioriteringer (Europa 2020, akten for det indre marked) og 
de løbende overvejelser om den fremtidige forbrugerpolitik,

 påpeger, at forbrugeroplysning og -deltagelse er en prioritering, der går på tværs af de 
enkelte sektorer, og som følgelig så vidt muligt skal medtages i alle de 
foranstaltninger, der finansieres under det nye program, og inddeles i følgende fire 
målsætninger: (1) sikkerhed (2) oplysning og uddannelse (3) rettigheder og 
klagemuligheder og (4) håndhævelse,

 opfordrer til, at oprettelsen af det europæiske akkrediteringscenter for 
onlinevirksomheder tages i betragtning, da et sådant center vil give forbrugerne 
mulighed for at kontrollere virksomheders troværdighed og pålidelighed, øge 
forbrugertilliden og gøre onlinetransaktioner mere gennemsigtige,

 forsvarer anvendelsen af principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed og fleksibilitet i gennemførelsen af programmet, og derfor skal det 
udelukkende være muligt at oprette et forvaltningsorgan, såfremt resultatet af en 
uafhængig cost-benefit-analyse er positivt,

 understreger behovet for at indføre en række passende statistiske indikatorer, som 
bør overvåges hvert år, på EU-plan med henblik på at måle, hvordan det indre 
marked fungerer,

 mener, at forbrugerorganisationer bør støttes, men opfordrer alligevel til styrket 
individuel deltagelse og navnlig til forbedring af forbrugernes anvendelse af ikt-
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redskaber samt oprettelsen af en elektronisk platform på EU-plan, hvorigennem 
man kan indgive klage, dele og modtage oplysninger

 opfordrer til oprettelsen af onlineplatforme og onlinesoftwareredskaber for at bringe 
forbrugere og virksomheder tættere på markedet,

 støtter udviklingen af interaktive platforme for udveksling af bedste praksis og 
undervisningsmateriale til forbrugeruddannelse og mener, at de mest sårbare grupper 
fortjener særlig opmærksomhed for at fremme inklusiv vækst.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige supplerende 
ressourcer i den næste flerårige 
finansielle ramme for at sætte EU i stand 
til at opfylde sine nuværende politiske 
prioriteter og de nye forstærkede opgaver, 
som Lissabontraktaten pålægger, såsom 
forbrugerbeskyttelse, samt til at reagere 
på uforudsete begivenheder; opfordrer 
Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteringer eller projekter, 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi;
______________
1Vedtagne tekster P7_TA(2011)0266.
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Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. understreger, at det foreslåede 
samlede budget for forbrugerprogrammet 
2014-2020, som beløber sig til 197 
millioner EUR (i løbende priser), er 
beskedent og påpeger, at den 
finansieringsramme, der er specificeret i 
det lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er indgået en aftale om forslag til 
forordning om en flerårig finansiel 
ramme for årene 2014-2020;

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. mener, at 20,65 millioner EUR til 
administrationsudgifter til gennemførelse 
af programmet er højt og opfordrer 
Kommissionen til at begrunde og 
revurdere disse udgifter;

Or. en

Begrundelse

Da programmets samlede budget udgør 197 millioner, er 20,65 millioner til 
administrationsudgifter mere end 10 % af den samlede ramme.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen under særlig 
hensyntagen til sårbare grupper for at 
opfylde målet om inklusiv vækst. For at nå 
dette generelle mål bør der fastsættes 
specifikke mål for sikkerhed, 
forbrugeroplysning og uddannelse og 
rettigheder og klageadgang samt 
håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør årligt overvåges og 
evalueres og meddeles til Europa-
Parlamentet. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken. Endvidere bør 
Kommission indføre en række 
hensigtsmæssige statistiske indikatorer, 
f.eks. for salg på tværs af grænserne og 
onlinesalg, på EU-plan med henblik på at 
vurdere resultaterne og gøre fremskridt i 
retning af et mere velfungerende indre 
marked.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forbrugerpolitikken er at bidrage til et mere velfungerende indre marked. 
Derfor skal fremskridtene på dette område også måles, selv om andre faktorer end 
forbrugerpolitikken ligeledes bidrager til det indre marked.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I tråd med principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed og fleksibilitet i 
gennemførelsen af forbrugerprogrammet 
bør det udelukkende være muligt at 
oprette et forvaltningsorgan, såfremt 
resultatet af en uafhængig cost-benefit-
analyse er klart positivt;

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Unionens og medlemsstaternes 
udgifter inden for forbrugersikkerhed, 
forbrugeroplysning, forbrugerrettigheder 
og håndhævelse af forbrugerrettighederne 
bør koordineres bedre med henblik på at 
sikre komplementaritet, større effektivitet 
og synlighed samt at opnå bedre 
budgetmæssige synergier.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør forsøge at øge nationale forbrugerorganisationers kapacitet, navnlig i 
medlemsstater med en relativt svagere forbrugerkultur, gennem en bedre samling og 
koordinering af ressourcer.



PE487.806v01-00 8/9 PA\899510DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeroplysning og -deltagelse af høj 
kvalitet er en prioritering, der går på 
tværs af de enkelte sektorer, og som 
følgelig så vidt muligt udtrykkeligt skal 
medtages i alle de sektorbestemte 
foranstaltninger og mål, der finansieres 
under det nye program.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør forsøge generelt at styrke profilen for oplyst forbrugerdeltagelse, idet 
programmets endelige mål er at sætte forbrugere i centrum for det indre marked.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) oprettelse af et europæisk 
akkrediteringscenter for 
onlinevirksomheder med henblik på at 
øge gennemsigtigheden, forbedre 
retssikkerheden og sikkerheden for 
forbrugerne, når de foretager finansielle 
transaktioner på internettet, efter en cost-
benefit-analyse;

Or. en

Begrundelse

Det europæiske akkrediteringscenter for onlinevirksomheder vil give forbrugerne mulighed 
for at kontrollere virksomheders troværdighed og pålidelighed, øge forbrugernes tillid og 
gøre onlinetransaktioner mere gennemsigtige.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra c – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) oprettelse af en elektronisk platform 
på EU-plan, hvorigennem forbrugere kan 
indgive klage, dele og modtage 
oplysninger, vurdere produkter og 
modtage ekspertrådgivning;

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af onlineplatforme og onlinesoftwareredskaber, der bringer forbrugere og 
virksomheder tættere på markedet, bidrager til en mere effektiv deltagelse.


