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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 169 straipsniu reglamentu 
nustatyti Vartotojų programą 2014–2020 m. Visa finansinių asignavimų Programos 
įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu suma yra 
197 mln. EUR (einamosiomis kainomis).

2007–2013 m. daugiametėje finansinėje programoje Visuomenės sveikatos ir vartotojų 
apsaugos reikmėms buvo skirta viena finansinė priemonė, o dabar numatytos dvi atskiros 
programos (ir tai yra sveikintina naujovė). Pagal naująja Vartotojų programą bus remiamas 
bendras būsimos vartotojų reikalų politikos tikslas suteikti daugiau galių vartotojams 
bendrojoje rinkoje. 

Pranešėjas, analizuodamas teisės akto projektą: 
 pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti Vartotojų programą 2014–2020 m. ir pabrėžia, 

kad pasiūlymas privalo derėti su strategija „Europa 2020“ ir prisidėti prie šios 
strategijos tikslų įgyvendinimo; 

 mano, kad turint mintyje poreikį skatinti ES ekonominį augimą, Vartotojų programa 
privalo padėti ES piliečiams pasinaudoti visomis bendrosios rinkos teikiamomis 
galimybėmis, nes vartotojai, kuriems daugiausia ir skirta ši programa, turėtų būti gerai 
informuojami apie savo teises ir būdus šiomis teisėmis pasinaudoti, taip pat visiškai 
pasitikėti įvairiais subjektais, iš kurių sudaryta bendroji rinka;

 pabrėžia, kad siūlomas bendras Vartotojų programos 2014–2020 m. biudžetas, 
sudarantis 197 mln. EUR (dabartinėmis kainomis) yra kuklus, tačiau 20,65 mln. eurų 
administracinėms išlaidoms, kurios susidarys dėl programos įgyvendinimo, yra didelė 
suma;

 pritaria Komisijos 2 alternatyvai, parengtai atsižvelgiant į poveikio vertinimą, nes ši 
alternatyva atitinka Komisijos prioritetus (strategiją „Europa 2020“, Bendrosios rinkos 
aktą) ir vykstančius svarstymus dėl būsimos vartotojų reikalų politikos;

 teigia, kad vartotojų informavimas ir dalyvavimas yra tipiškas prioritetas ir todėl, kai 
tik įmanoma, turėtų būti įtrauktas į visus veiksmus, kurie finansuojami pagal naująją 
programą, ir suskirstytas į šiuos keturis tikslus: 1) sauga, 2) informavimas ir švietimas, 
3) teisė ir žalos atlyginimas ir 4) vykdymo užtikrinimas;

 prašo apsvarstyti galimybę sukurti Internetinių įmonių Europos akreditavimo 
centrą, kuris sudarytų galimybę vartotojams patikrinti įmonių patikimumą ir tikrumą, 
sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir padidinti internetinių sandorių skaidrumą;

 laikosi nuomonės, kad įgyvendinant šią programą turi būti taikomi patikimo finansų 
valdymo, skaidrumo ir lankstumo principų; taigi, būtų leistina sukurti vykdomąją 
agentūrą tik remiantis teigiamais rezultatais, gautais atlikus nepriklausomą naudos ir 
sąnaudų analizę; 

 pabrėžia, kad būtina nustatyti tinkamų statistinių rodiklių, kurie būtų kasmet 
tikrinami ir pagal kuriuos ES lygmeniu būtų matuojama, kaip veikia bendroji rinka, 
rinkinį;

 mano, kad reikėtų remti vartotojų organizacijas, tačiau ragina siekti ir didesnio 
asmeninio dalyvavimo ir ypač siekti, kad vartotojai geriau naudotųsi IRT 
priemonėmis, ir sukurti elektroninę ES masto platformą, kuria naudojantis būtų 
pateikiami skundai, dalinamasi informacija ir informacija gaunama;
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 ragina sukurti internetinę platformą ir programinę įrangą, kad galima būtų priartinti 
prie rinkos vartotojus ir įmones;

 pritaria tam, kad būtų plėtojamos sąveikiosios platformos, skirtos keistis gerąja 
patirtimi ir mokomąja medžiaga vartotojų švietimo srityje, ir siūlo, kad labiausiai 
pažeidžiamoms grupėms būtų skiriamas specialus dėmesys siekiant skatinti integracinį 
augimą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; pabrėžia, kad 
kitos daugiametės finansinės programos 
laikotarpiu reikia pakankamai papildomų 
išteklių, kad Sąjunga galėtų įgyvendinti 
dabartinius savo politikos prioritetus ir 
naujas bei sustiprintas užduotis, 
numatytas Lisabonos sutartimi, ypač 
vartotojų apsaugos, taip pat reaguoti į 
nenumatytus įvykius; ragina Tarybą, jei ji 
nesutinka su šiuo požiūriu, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų galėtų būti visiškai 
atsisakyta, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;
______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Or. en
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Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad siūlomas bendras 
Vartotojų programos 2014–2020 m. 
biudžetas, sudarantis 197 mln. EUR 
(dabartinėmis kainomis), yra kuklus, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad finansinis 
paketas, nurodytas teisėkūros pasiūlyme, 
yra tik rekomendacija teisėkūros 
institucijai ir negali būti galutinai 
nustatytas, kol nebus pasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo nustatoma daugiametė finansinė 
programa 2014–2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. mano, kad 20,65 mln. eurų 
administracinėms išlaidoms, kurios 
susidarys dėl programos įgyvendinimo, 
yra didelė suma, ir ragina Komisiją 
pagrįsti bei iš naujo įvertinti šias išlaidas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi visas programos finansinis paketas sudaro 197 mln. 20,65 mln. administracinėms 
išlaidoms yra daugiau nei 10 proc. šio paketo.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) būtina tobulinti vartotojų apsaugą. 
Reikėtų nustatyti konkrečius tikslus dėl 
saugos, vartotojų informavimo ir švietimo, 
teisių, žalos atlyginimo ir vartotojų teisių 
užtikrinimo, kad būtų galima pasiekti šį 
bendrą tikslą. Turėtų būti reguliariai 
stebima ir vertinama priemonių, kurių 
imamasi pagal šią programą, reikšmė ir 
poveikis. Reikėtų parengti rodiklius, kad 
būtų galima vertinti vartotojų reikalų 
politiką;

(5) būtina tobulinti vartotojų apsaugą, 
didžiausią dėmesį skiriant pažeidžiamoms 
grupėms, kad galima būtų pasiekti 
integracinio augimo tikslą. Reikėtų 
nustatyti konkrečius tikslus dėl saugos, 
vartotojų informavimo ir švietimo, teisių, 
žalos atlyginimo ir vartotojų teisių 
užtikrinimo, kad būtų galima pasiekti šį 
bendrą tikslą. Turėtų būti kasmet stebima ir 
vertinama priemonių, kurių imamasi pagal 
šią programą, reikšmė ir poveikis ir 
Europos Parlamentui teikiama atitinkama 
ataskaita. Reikėtų parengti rodiklius, kad 
būtų galima vertinti vartotojų reikalų 
politiką. Be to, Komisija turėtų nustatyti 
tinkamų statistinių rodiklių rinkinį, pagal 
kuriuos, pavyzdžiui, būtų vertinamas 
tarpvalstybinis pardavimas ir internetinis 
pardavimas Sąjungos lygmeniu, kad 
galima būtų įvertinti rezultatus ir 
pažangą, padarytą gerinant bendrosios 
rinkos veikimą;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų politikos tikslas yra prisidėti prie geresnio bendrosios rinkos veikimo; taigi, būtina 
vertinti ir pažangą, nesvarbu, kad ir kiti faktoriai, ne vien vartotojų politika, prisideda prie 
bendrosios rinkos.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 
vartotojų programą turi būti laikomasi 
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patikimo finansų valdymo, skaidrumo ir 
lankstumo principų, turėtų būti leistina 
sukurti vykdomąją agentūrą tik remiantis 
aiškiai teigiamais rezultatais, gautais 
atlikus nepriklausomą naudos ir sąnaudų 
analizę;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Sąjungos ir valstybių narių lėšas 
vartotojų saugos, švietimo, teisių ir teisės 
aktų vykdymo užtikrinimo srityje reikėtu 
geriau koordinuoti, kad galima būtų 
užtikrinti papildomumą, didesnį 
efektyvumą ir pastebimumą, taip pat kad 
būtų galima pasiekti geresnės biudžeto 
sąveikos; 

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų stengtis padidinti nacionalinių vartotojų organizacijų pajėgumus, ypač 
valstybėse narėse, kuriose santykinai silpnesnė vartotojų kultūra, geriau sujungdama ir 
koordinuodama išteklius.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kokybiškas vartotojų informavimas ir 
dalyvavimas yra prioritetas, taigi, kai tik 
įmanoma, turėtų būti aiškiai įtrauktas į 
visus sektorių tikslus ir veiksmus, kurie 
finansuojami pagal naująją programą;
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Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų siekti, kad visi informuoti vartotojai labiau dalyvautų, nes galutinis šios 
programos tikslas yra padaryti vartotoją pagrindiniu bendrosios rinkos subjektu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punkto 3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) atlikus sąnaudų ir naudos analizę, 
įsteigti Internetinių įmonių Europos 
akreditavimo centrą, siekiant padidinti 
skaidrumą, vartotojų teisinį tikrumą ir 
saugą, kai jie atlieka finansinius 
sandorius internetu; 

Or. en

Pagrindimas

Internetinių įmonių Europos akreditavimo centras sudarytų galimybę vartotojams patikrinti 
įmonių patikimumą ir tikrumą, sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir padidinti internetinių 
sandorių skaidrumą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio c punkto 9 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) sukurti elektroninę ES masto 
platformą, kuria naudodamiesi vartotojai 
galėtų pateikti skundus, dalintis 
informacija ir ją gauti, vertinti produktus 
ir gauti ekspertų patarimus;

Or. en

Pagrindimas

Internetinės platformos ir programinės įrangos, kad galima būtų priartinti prie rinkos 
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vartotojus ir įmones, sukūrimas prisideda prie veiksmingesnio dalyvavimo.


