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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 169. cikkén alapuló rendelet révén 
fogyasztóvédelmi program létrehozását javasolja a 2014–2020-as időszakra. A 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó program végrehajtásához 
kapcsolódó pénzügyi előirányzatok összege folyó árakkal számolva 197 millió EUR.

Míg a 2007–2013-as többéves pénzügyi keretben a közegészségügy és a fogyasztóvédelem 
egyetlen pénzügyi eszköz alá tartozik, a továbbiakban két külön programról szólnak a tervek 
(ami kedvezően fogadott fejlemény). Az új fogyasztóvédelmi program támogatni fogja a 
jövőbeni fogyasztóvédelmi politika általános célkitűzését, amely az öntudatos fogyasztót
helyezi az egységes piac középpontjába.

A jogalkotási aktus tervezetének olvastán az előadó 
 üdvözli a Bizottságnak a 2014–2020-as időszakra szóló fogyasztóvédelmi program 

létrehozásáról szóló javaslatát, és hangsúlyozza, hogy a javaslatnak összhangban kell 
lennie az „Európa 2020” stratégiával, valamint hozzá kell járulnia a stratégia 
célkitűzéseihez; 

 úgy véli, hogy az uniós gazdasági növekedés serkentésének szükségességére való 
tekintettel a fogyasztóvédelmi programnak segítenie kell az európai polgárokat abban, 
hogy teljes mértékben kiaknázzák a közös piac nyújtotta lehetőségeket, mivel a 
fogyasztóknak – e program fő címzettjeiként – tájékozottaknak kell lenniük jogaikról 
és azok gyakorlásának módjairól, illetve maximálisan meg kell bízniuk a közös piacon 
fellépő különféle résztvevőkben;

 hangsúlyozza, hogy a 2014–2020-as fogyasztóvédelmi program 197 millió eurós 
javasolt összköltségvetése (jelenlegi árak mellett) szerény, a program végrehajtásából 
fakadóan az adminisztrációs költségekre szánt 20,65 millió euró ellenben magas 
összeg;

 a Bizottság által a hatásvizsgálat nyomán javasolt 2. lehetőséget támogatja, mivel ez 
összhangban van a Bizottság prioritásaival (Európa 2020 stratégia, egységes piaci 
intézkedéscsomag) és a fogyasztóvédelmi politika jövőjével kapcsolatos jelenlegi 
útkereséssel;

 úgy érvel, hogy a fogyasztók tájékoztatása és részvétele több ágazatot érintő prioritás, 
és ezért minden lehetséges alkalommal sort kell rá keríteni az új program segítségével 
finanszírozott minden fellépés során, mégpedig az alábbi négy célkitűzés köré 
csoportosítva:  (1) Biztonság, (2) Tájékoztatás és oktatás, (3) Jogok és jogorvoslat és 
(4) Végrehajtás;

 kéri, hogy fontolják meg az online vállalkozások számára egy európai akkreditációs 
központ létrehozását, amelynek köszönhetően a fogyasztóknak lehetősége nyílna arra, 
hogy a vállalatok szavahihetőségét és megbízhatóságát ellenőrizzék, növekedne 
fogyasztói bizalom, és az online ügyletek átláthatóbbá válnának;

 támogatja a program végrehajtása során a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
az átláthatóság és a rugalmasság elveinek alkalmazását; ezért egy végrehajtó 
ügynökség létrehozását csak egy kedvező eredménnyel járó független költség-haszon 
elemzés alapján tartja lehetségesnek;

 hangsúlyozza, hogy ki kell alakítani a megfelelő statisztikai mutatók sorát, amelyet 
évről évre uniós szinten figyelni kell az egységes piac működésének mérése során;
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 úgy véli, hogy támogatni kell a fogyasztóvédelmi szervezeteket, de ugyanakkor 
határozottabb egyéni részvételre szólít fel, különösen pedig az ikt-eszközök 
fogyasztók általi igénybevételének javítására, valamint egy, az egész Unióra 
kiterjedő elektronikus platform kialakítására, amelynek segítségével panaszt 
lehet benyújtani, illetve információt lehet szerezni és megosztani;

 online platformok és szoftvereszközök létrehozására bátorít a fogyasztók és a 
vállalkozások piachoz való közelítése érdekében;

 támogatja az interaktív platformok kifejlesztését a bevált gyakorlatok és a fogyasztók 
oktatására szánt tananyagok cseréje számára, és javasolja, hogy a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő csoportok kapjanak külön figyelmet az inkluzív növekedés serkentése 
érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. Emlékeztet „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért”című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; ismételten megjegyzi, 
hogy a következő többéves pénzügyi keret 
számára megfelelő szintű további 
erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy az 
Unió képes legyen megvalósítani a 
meglévő szakpolitikai prioritásokat, 
valamint a Lisszaboni Szerződésből 
fakadó új feladatokat, például a 
fogyasztóvédelmet, illetve választ adni 
előre nem látható eseményekre; felszólítja 
a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja 
ezt a megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni, annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 



PA\899510HU.doc 5/9 PE487.806v01-00

HU

bebizonyosodott;
______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020-as 
fogyasztóvédelmi program 197 millió 
eurós javasolt összköltségvetése (folyó 
árak mellett) szerény, és rámutat arra,
hogy a jogalkotási javaslatban 
meghatározott pénzügyi keret csak 
jelzésértékű a jogalkotó hatóság felé, és 
nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–
2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretet létrehozó rendeletre irányuló 
javaslatról nem születik megállapodás;

Or. en

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e. úgy véli, hogy a program 
végrehajtásából fakadóan az 
adminisztrációs költségekre szánt 20,65 
millió euró magas összeg, és kéri a 
Bizottságot, hogy ezt a kiadást indokolja 
meg és vizsgálja felül;

Or. en
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Indokolás

Minthogy a program összköltségvetése 197 millió euró, az adminisztratív költségekre szánt 
20,65 millió euró a teljes pénzügyi keret több mint 10%-át teszi ki.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása. 
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 
jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását rendszeresen mérni és értékelni 
kell. A fogyasztóvédelmi politika 
értékeléséhez mutatókat kell kidolgozni.

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása, a 
inkluzív növekedés céljának elérése 
érdekében külön figyelmet szentelve az 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
csoportoknak. Ahhoz, hogy ezt az 
általános célt megvalósíthassuk, egyedi 
célkitűzéseket kell meghatározni a 
biztonság, a fogyasztói tájékoztatás és 
oktatás, a jogok és jogorvoslat, valamint a 
fogyasztói jogok érvényesítése 
tekintetében. A program keretében 
meghozott intézkedések értékét és hatását 
évente mérni és értékelni kell, erről pedig 
jelentést kell készíteni az Európai 
Parlamentnek. A fogyasztóvédelmi 
politika értékeléséhez mutatókat kell 
kidolgozni. Ezen túlmenően a 
Bizottságnak ki kell alakítania a 
megfelelő statisztikai mutatók sorát, 
például Uniós szinten a határon átnyúló 
eladások, az online eladások mutatóit, 
hogy fel lehessen mérni az egységes piac 
működése terén elért eredményeket és 
előrelépést.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóvédelmi politika célja hozzájárulni az egységes piac jobb működéséhez. Ezért 
mérni kell az előrelépéseit, függetlenül attól, hogy a fogyasztóvédelmi politikán kívül más 
tényezők is hozzájárulnak az egységes piachoz.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A fogyasztóvédelmi program 
végrehajtása során a hatékony és 
eredményes pénzügyi gazdálkodás az 
átláthatóság és a rugalmasság elvei 
szellemében egy végrehajtó ügynökség 
létrehozása csak egy egyértelműen pozitív 
eredménnyel járó független költség-
haszon elemzés alapján engedélyezhető.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A fogyasztói biztonság, nevelés, jogok 
és végrehajtás terén az uniós és tagállami 
alapokból történő kiadásokat jobban össze 
kell hangolni, a kiegészítő jelleg, nagyobb 
hatékonyság és jobb átláthatóság 
biztosítása, illetve a jobb költségvetési 
szinergiák elérése érdekében.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek képességeinek fokozására kell 
törekednie, különösen a viszonylag szerényebb fogyasztói kultúrával bíró tagállamokban, 
azáltal, hogy a forrásokat jobban csoportosítja, és koordinálja.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók színvonalas tájékoztatása és 
részvétele több ágazatot érintő prioritás, és 
ezért minden lehetséges alkalommal sort 
kell rá keríteni az új program segítségével 
finanszírozott minden fellépés során és 
minden ágazati célkitűzés alkalmával.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a tájékozott vásárlói részvétel szintjének növelésére kell törekednie 
mindenhol, mivel a program végső célja a fogyasztóknak az egységes piac középpontjába 
állítása.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – a pont – 3 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) költség-haszon elemzést követően egy 
európai akkreditációs központ létrehozása 
az online vállalkozások számára az online 
ügyleteket folytató fogyasztókkal szembeni 
átláthatóság, a jogbiztonságuk és 
biztonságuk javítása érdekében;

Or. en

Indokolás

Az online vállalkozások európai akkreditációs központjának létrehozása lehetővé tenné, hogy 
a fogyasztók ellenőrizzék a vállalatok szavahihetőségét és megbízhatóságát, növekedjen a 
fogyasztói bizalom és az online ügyletek átláthatósága.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – c pont – 9 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a) egy egész Unióra kiterjedő 
elektronikus platform létrehozása, 
amelynek segítségével a fogyasztók 
panaszt nyújthatnak be, illetve 
információt szerezhetnek, termékeket 
rangsorolhatnak, és szakértői tanácsot 
kaphatnak;

Or. en

Indokolás

Az online platformoknak és szoftvereszközöknek a fogyasztók és a vállalkozások piachoz való 
közelítése érdekében történő létrehozása a hatékonyabb részvételt segíti elő.


