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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga, da bi z uredbo na podlagi člena 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
oblikovali program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020. Celotna proračunska sredstva 
za izvajanje programa od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 bodo znašala 197 milijonov 
EUR v tekočih cenah.

V večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013 področji javnega zdravja in varstva 
potrošnikov ureja skupen finančni instrument, zdaj pa sta predvidena dva ločena programa 
(kar je dobrodošla sprememba). Novi program varstva potrošnikov bo podpiral splošni cilj 
prihodnje potrošniške politike in potrošnika z okrepljeno močjo umestil v središče 
enotnega trga. 

Po pregledu osnutka zakonodajnega akta pripravljavec mnenja: 
 pozdravlja predlog Komisije o oblikovanju programa varstva potrošnikov za obdobje 

2014–2020 ter poudarja, da mora biti predlog skladen s strategijo Evropa 2020 in 
prispevati k njenim ciljem; 

 meni, da bi moral program varstva potrošnikov glede na potrebo po gospodarski rasti 
v EU pomagati evropskim državljanom pri izkoriščanju vsega potenciala enotnega 
trga, saj bi morali biti potrošniki kot glavni uporabniki tega programa dobro obveščeni 
o svojih pravicah in načinih njihovega uveljavljanja ter bi morali popolnoma zaupati 
različnim akterjem na enotnem trgu;

 poudarja, da so predlagana celotna sredstva programa za varstvo potrošnikov 2014–
2020, ki znašajo 197 milijonov EUR (po tekočih cenah), skromna, vendar je 20,65 
milijonov, namenjenih upravnim stroškom za izvajanje programa, visok znesek;

 podpira možnost 2 Komisije iz ocene učinka, saj je skladna z njenimi prednostnimi 
nalogami (Evropa 2020, Akt o enotnem trgu) in s trenutnimi premisleki o prihodnosti 
potrošniške politike; 

 ugotavlja, da sta obveščanje in udeležba potrošnikov medsektorski prednostni nalogi 
in ju je treba zato, kadar je mogoče, vključiti v vse ukrepe, ki so financirani v okviru 
novega programa in razdeljeni pod štiri cilje:  (1) varnost, (2) obveščanje in 
izobraževanje, (3) pravice in pravno varstvo ter (4) izvrševanje;

 poziva k razmisleku o oblikovanju evropskega akreditacijskega centra za spletna 
podjetja, ki bi potrošnikom omogočal preverjanje verodostojnosti in zanesljivosti 
podjetij, povečal zaupanje in izboljšal preglednost spletnih transakcij;

 podpira uporabo načel dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in prožnosti pri 
izvajanju programa; zato bo vzpostavitev izvajalske agencije možna le na podlagi 
pozitivnega rezultata neodvisne analize stroškov in koristi;

 poudarja, da je treba oblikovati niz ustreznih statističnih kazalnikov na ravni EU, ki 
bi merili delovanje enotnega trga in bi jih bilo treba spremljati na letni ravni;

 meni, da je treba podpreti potrošniška združenja, obenem pa poziva k večji udeležbi 
posameznikov ter predvsem k izboljšanju potrošniške uporabe orodij informacijske in 
komunikacijske tehnologije in oblikovanju elektronske vseevropske platforme za 
vlaganje pritožb, delitev in prejemanje informacij; 

 spodbuja vzpostavitev spletne platforme in programskih orodij za približanje 
potrošnikov in podjetij trgu;
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 podpira razvoj interaktivnih platform za izmenjavo najboljših praks in gradiva za 
usposabljanje o izobraževanju potrošnikov ter predlaga, da je treba najranljivejšim 
skupinam nameniti največ pozornosti, da bi pospešili vključujočo rast. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo“1; ponavlja, da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, s 
katerimi bi lahko Unija izpolnila politične 
prednostne naloge ter nove in okrepljene 
naloge iz Lizbonske pogodbe, kot je 
zaščita potrošnikov, ter se odzvala na 
nepredvidene dogodke; poziva Svet, naj, 
če se ne strinja s tem pristopom, jasno 
opredeli, katere od njegovih političnih 
prednostnih nalog ali projektov je mogoče 
povsem opustiti kljub njihovi dokazani 
evropski dodani vrednosti;
______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266

Or. en
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Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. poudarja, da so predlagana celotna 
sredstva programa za varstvo potrošnikov 
2014–2020, ki znašajo 197 milijonov EUR 
(po tekočih cenah), skromna in da so 
finančna sredstva iz zakonodajnega 
predloga le smernica za zakonodajni 
organ in jih ni mogoče določiti, dokler ne 
bo sklenjen sporazum o predlogu uredbe o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020;

Or. en

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1e. meni, da je 20,65 milijonov, 
namenjenih upravnim stroškom za 
izvajanje programa, visok znesek, in 
poziva Komisijo, naj upraviči in ponovno 
ovrednoti za izdatek;

Or. en

Obrazložitev

Ker celotna sredstva programa znašajo 197 milijonov EUR, znaša 20,65 milijonov za upravne 
stroške več kot 10 % vseh finančnih sredstev.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pomembno je izboljšati varstvo 
potrošnikov. Za dosego tega splošnega 
cilja je treba določiti specifične cilje glede 
varnosti, obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov, pravic in pravnega varstva ter 
izvrševanja pravic potrošnikov. Vrednost 
in učinek ukrepov, sprejetih v skladu s 
Programom, je treba redno spremljati in 
ocenjevati. Za namene ocenjevanja 
potrošniške politike je treba razviti 
kazalnike.

(5) Pomembno je izboljšati varstvo 
potrošnikov, predvsem ranljivih skupin, 
da bi dosegli cilj vključujoče rasti. Za 
dosego tega splošnega cilja bi bilo treba 
določiti specifične cilje glede varnosti, 
obveščanja in izobraževanja potrošnikov, 
pravic in pravnega varstva ter izvrševanja 
pravic potrošnikov. Vrednost in učinek 
ukrepov, sprejetih v skladu s Programom, 
bi bilo treba letno spremljati in ocenjevati
ter o tem poročati Evropskemu 
parlamentu. Za namene ocenjevanja 
potrošniške politike bi bilo treba razviti 
kazalnike. Poleg tega bi morala Komisija 
določiti niz ustreznih statističnih 
kazalnikov na ravni EU, na primer za 
čezmejno in spletno prodajo, s katerimi bi 
ocenila rezultate in napredek pri 
izboljšanju delovanja enotnega trga.

Or. en

Obrazložitev

Cilj potrošniške politike je prispevati k boljšemu delovanju enotnega trga, zato je treba njen 
napredek meriti ne glede na to, da poleg potrošniške politike k vzpostavljanju enotnega trga 
prispevajo tudi drugi dejavniki.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ob upoštevanju načel dobrega 
finančnega poslovodenja, preglednosti in 
prožnosti pri izvajanju programa varstva 
potrošnikov bi morala biti vzpostavitev 
izvajalske agencije možna le na podlagi 
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očitno pozitivnega rezultata neodvisne 
analize stroškov in koristi.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Izdatke Unije in držav članic na 
področju varstva potrošnikov, 
izobraževanja, pravic in izvrševanja bi 
bilo treba bolj usklajevati, da bi zagotovili 
medsebojno dopolnjevanje, večjo 
učinkovitost in prepoznavnost ter 
proračunske sinergije. 

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi si morala prizadevati za povečanje zmogljivosti nacionalnih potrošniških 
združenj, predvsem v državah članicah z relativno šibkejšo potrošniško kulturo, in sicer z 
boljšim zbiranjem in usklajevanjem virov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Visokokakovostno obveščanje in udeležba 
potrošnikov sta medsektorski prednostni 
nalogi in sta zato, kadar je mogoče, 
vključeni v vse sektorske cilje in ukrepe, 
ki so financirani v okviru novega 
programa. 

Or. en
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Obrazložitev

Komisija bi si morala prizadevati za splošno povečanje udeležbe obveščenih potrošnikov, saj 
je glavni cilj programa postaviti potrošnika v središče enotnega trga. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – točka a – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) oblikovanje evropskega 
akreditacijskega centra za spletna podjetja 
po opravljeni analizi stroškov in koristi, 
da bi izboljšali preglednost, pravno 
gotovost in varnost potrošnikov pri 
opravljanju finančnih transakcij na 
spletu;

Or. en

Obrazložitev

Evropski akreditacijski center za spletna podjetja bi potrošnikom omogočil preverjanje 
verodostojnosti in zanesljivosti podjetij, povečal zaupanje potrošnikov in izboljšal preglednost 
spletnih transakcij. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – točka c – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) oblikovanje elektronske vseevropske 
platforme, prek katere bodo lahko 
potrošniki vlagali pritožbe, delili in 
prejemali informacije, razvrščali 
proizvode in dobili nasvete strokovnjakov;

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev spletne platforme in programskih orodij za približanje potrošnikov in podjetij 
trgu bo pripomogla k učinkovitejši udeležbi.
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