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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ierosina ieviest Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.−2020. gadam, 
pieņemot Regulu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 169. pantu. Programmas 
īstenošanai laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ir paredzētas 
finanšu apropriācijas kopumā par EUR 197 miljoniem pašreizējās cenās.

Daudzgadu finanšu shēmā 2007.−2013. gadam sabiedrības veselības un patērētāju 
aizsardzības jautājumi tika iekļauti vienā finanšu instrumentā, bet turpmāk tiek paredzētas 
divas atsevišķas programmas, un šī tendence ir vērtējama atzinīgi. Jaunā Patērētāju tiesību 
aizsardzības programma atbalstīs turpmākās patērētāju tiesību aizsardzības politikas vispārīgo 
mērķi — vienotajā tirgū galveno uzmanību veltīt pilntiesīgam patērētājam. 

Pārskatījis tiesību akta projektu, referents: 
 atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izstrādāt Patērētāju tiesību aizsardzības 

programmu 2014.−2020. gadam un uzsver, ka ir jānodrošina priekšlikuma atbilstība 
stratēģijai „Eiropa 2020” un noderība šīs stratēģijas mērķu sasniegšanā; 

 uzskata, ka, ņemot vērā vajadzību pēc ekonomiskās izaugsmes stimulēšanas Eiropas 
Savienībā, ar Patērētāju tiesību aizsardzības programmu ir jāpalīdz Eiropas 
iedzīvotājiem izmantot visas vienotā tirgus piedāvātās iespējas, jo patērētājiem, kas ir 
šīs programmas galvenā mērķauditorija, vajadzētu būt labi informētiem par savām 
tiesībām un veidiem, kā tās pielietot, un pilnībā uzticēties dažādiem vienotā tirgus 
dalībniekiem;

 uzsver, ka EUR 197 miljonus (pašreizējās cenās) lielais kopējais budžets, kas 
paredzēts Patērētāju tiesību aizsardzības programmai 2014.−2020. gadam, ir samērā 
neliels, bet EUR 20,65 miljoni, kas paredzēti administratīvajiem izdevumiem saistībā 
ar programmas īstenošanu, ir liela summa;

 atbalsta Komisijas piedāvāto un uz ietekmes novērtējumu balstīto 2. risinājumu, jo tas 
atbilst Komisijas prioritātēm (stratēģija „Eiropa 2020”, Vienotā tirgus akts) un pašreiz 
notiekošajam turpmākās patērētāju tiesību aizsardzības politikas apsvēršanas 
procesam;

 norāda, ka patērētāju informētība un līdzdalība ir visu nozaru prioritāte un ka tādēļ tā 
būtu pēc iespējas jāiekļauj visās darbībās, kuras saņem finansējumu no jaunās 
programmas un tiek sagrupētas saskaņā ar šādiem četriem mērķiem — 1) drošība, 
2) informēšana un izglītošana, 3) tiesības un tiesību aizsardzība un 4) tiesību 
īstenošana;

 prasa apsvērt iespēju izveidot Eiropas Tiešsaistes uzņēmumu akreditācijas centru, 
kas ļautu patērētājiem pārbaudīt uzņēmumu uzticamību, palielinātu patērētāju uzticību 
un uzlabotu tiešsaistes darījumu pārredzamību;

 atbalsta to, ka programma būtu jāīsteno saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības un elastīguma principiem; tādēļ izpildaģentūras izveidošanu varētu 
atļaut tikai tad, ja neatkarīgā izmaksu un ieguvumu analīzē tiktu gūti pozitīvi rezultāti;

 uzsver nepieciešamību izveidot piemērotu statistikas rādītāju kopumu, kurus būtu 
katru gadu jāpārbauda, ES līmenī izvērtējot vienotā tirgus darbību;

 uzskata, ka ir jāatbalsta patērētāju asociācijas, bet vienlaikus prasa panākt spēcīgāku 
atsevišķu personu iesaistīšanos, jo īpaši uzlabot IKT rīku lietošanu patērētāju vidū un 
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izveidot elektronisku visā ES pieejamu platformu, ar kuras palīdzību var iesniegt 
sūdzības, dalīties informācijā un saņemt to;

 mudina izveidot tiešsaistes platformas un programmatūras, lai tuvinātu patērētājus un 
uzņēmumus tirgum;

 atbalsta domu par interaktīvu platformu izveidi paraugprakses un mācību materiālu 
apmaiņai par patērētāju izglītošanas jautājumiem un ierosina, ka īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, lai veicinātu izaugsmi, kas skar visu 
sabiedrību.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; atkārtoti norāda, ka 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā ir 
vajadzīgi pietiekami papildu līdzekļi, lai 
Savienība spētu īstenot pašreizējās 
politikas prioritātes un pildīt jaunos 
pastiprinātos uzdevumus, kas paredzēti 
Lisabonas līgumā, piemēram, patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā, kā arī reaģēt uz 
negaidītiem notikumu pavērsieniem; 
prasa Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām tās politikas 
prioritātēm vai projektiem būtu iespējams 
pilnībā atteikties, pat neraugoties uz to 
apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;
______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d uzsver, ka Patērētāju tiesību 
aizsardzības programmas 
2014.−2020. gadam ierosinātais kopējā 
budžeta apmērs ir pieticīgs 
(EUR 197 miljoni pašreizējās cenās), un 
norāda, ka tiesību aktā minētais 
finansējums ir tikai norāde likumdevējām 
iestādēm un to nevar apstiprināt, pirms 
nav panākta vienošanās par priekšlikumu 
regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.−2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e uzskata, ka EUR 20,65 miljoni, kas 
paredzēti, lai segtu ar programmas 
īstenošanas saistītos administratīvos 
izdevumus, ir liela summa, un aicina 
Komisiju pamatot un atkārtoti izvērtēt šo 
izdevumu apmēru;

Or. en

Pamatojums

Tā kā programmas kopējais budžets ir EUR 197 miljoni, EUR 20,65 miljoni, kas paredzēti 
administratīvajiem izdevumiem, veido vairāk nekā 10 procentus no kopējā finansējuma.
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Grozījums Nr. 4

Rezolūcijas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Liela nozīme ir patērētāju tiesību 
aizsardzības uzlabošanai. Lai sasniegtu šo 
vispārīgo mērķi, būtu jāizvirza konkrēti 
mērķi attiecībā uz drošumu, patērētāju 
informēšanu un izglītošanu, tiesībām un to 
aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību 
īstenošanu. Saskaņā ar programmu veikto 
pasākumu vērtība un ietekme regulāri
jāuzrauga un jāizvērtē. Patērētāju tiesību 
aizsardzības politikas novērtēšanai 
vajadzētu izstrādāt rādītājus.

(5) Liela nozīme ir patērētāju tiesību 
aizsardzības uzlabošanai, īpašu uzmanību 
pievēršot neaizsargātākām iedzīvotāju 
grupām, lai sasniegtu izaugsmi, kuras 
priekšrocības var baudīt visi iedzīvotāji. 
Lai sasniegtu šo vispārīgo mērķi, būtu 
jāizvirza konkrēti mērķi attiecībā uz 
drošumu, patērētāju informēšanu un 
izglītošanu, tiesībām un to aizsardzību, kā 
arī patērētāju tiesību īstenošanu. Saskaņā ar 
programmu veikto pasākumu vērtība un 
ietekme katru gadu jāuzrauga un jāizvērtē,
un par to jāziņo Eiropas Parlamentam. 
Patērētāju tiesību aizsardzības politikas 
novērtēšanai vajadzētu izstrādāt rādītājus. 
Turklāt Komisijai būtu Savienības līmenī 
jāievieš atbilstīgu statistikas rādītāju 
kopums, piemēram, attiecībā uz pārrobežu 
tirdzniecību un tirdzniecību tiešsaistē, lai 
novērtētu rezultātus un progresu, kas 
panākti vienotā tirgus darbības 
uzlabošanā.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju tiesību aizsardzības politikas mērķis ir sekmēt vienotā tirgus darbības uzlabošanu. 
Tādēļ ir arī jāizvērtē tās īstenošanas gaitu, lai gan vienotā tirgus darbību veicina ne tikai 
patērētāju tiesību aizsardzības politika, bet arī citi faktori.

Grozījums Nr. 5

Rezolūcijas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ievērojot Patērētāju tiesību 
aizsardzības programmas īstenošanā 
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pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības un elastīguma principu, 
izpildaģentūras izveidi var atļaut tikai tad, 
ja neatkarīgā izmaksu un ieguvumu 
analīzē tiek gūts skaidrs apliecinājums 
tam, ka šādas aģentūras izveides rezultāti 
būs pozitīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Rezolūcijas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Savienības un dalībvalstu izdevumi 
patērētāju drošības, izglītošanas, tiesību 
aizsardzības un izpildes jomā būtu labāk 
jākoordinē, lai nodrošinātu to savstarpējo 
papildināmību, lielāku efektivitāti un 
darbības rezultātu redzamību, kā arī lai 
panāktu labāku sinerģiju starp budžetiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijai, efektīvāk apkopojot un koordinējot līdzekļus, būtu jāmēģina palielināt valstu 
patērētāju aizsardzības biedrību darbībspēju, jo īpaši dalībvalstīs, kurās ir vājākas patērētāju 
tiesību aizsardzības tradīcijas.

Grozījums Nr. 7

Rezolūcijas priekšlikums
3. pants – 1. punkts –  1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalitatīvas informācijas sniegšana 
patērētājiem un patērētāju līdzdalība ir 
visas nozares prioritāte, un tādēļ tā pēc 
iespējas jāiekļauj visos nozaru mērķos un 
visās darbībās, kuras saņem finansējumu 
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no jaunās programmas.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu jāmēģina palielināt informētu patērētāju līdzdalības nozīmi, jo galīgais mērķis 
ir panākt to, ka patērētāji ieņem centrālo vietu vienotajā tirgū.

Grozījums Nr. 8

Rezolūcijas priekšlikums
4. pants – a apakšpunkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) pēc izmaksu un ieguvumu analīzes 
veikšanas izveidot Eiropas Tiešsaistes 
uzņēmumu akreditācijas centru, lai 
uzlabotu pārredzamību, tiesisko 
noteiktību un patērētāju drošību, viņiem 
veicot tiešsaistes darījumus;

Or. en

Pamatojums

Izveidojot Eiropas Tiešsaistes uzņēmumu akreditācijas centru, patērētājiem tiktu dota iespēja 
pārbaudīt uzņēmumu ticamību, palielināt patērētāju uzticēšanos un uzlabot tiešsaistes 
darījumu pārredzamību.

Grozījums Nr. 9

Rezolūcijas priekšlikums
4. pants – c apakšpunkts – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) izveidot visā ES pieejamu 
elektronisku platformu, ko patērētāji 
varētu izmantot, lai iesniegtu sūdzības, 
dalītos informācijā un saņemtu to, 
novērtētu produktus un saņemtu ekspertu 
padomus;

Or. en
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Pamatojums

Izveidojot tiešsaistes platformas un programmatūras, lai tuvinātu patērētājus un uzņēmumus 
tirgum, tiktu panākta efektīvāka līdzdalība.


