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Pakeitimas 75
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turėtų prisidėti prie to, kad 
vidaus rinkoje vartotojams tektų daugiausia 
dėmesio, remdama ir padėdama valstybėms 
narėms įgyvendinti politiką, kuria siekiama 
užtikrinti, kad piliečiai galėtų pasinaudoti 
visais vidaus rinkos privalumais ir kad tuo 
metu konkrečiomis priemonėmis būtų 
tinkamai užtikrinta jų sauga ir ekonominių 
interesų apsauga;

(2) Sąjunga turėtų prisidėti prie to, kad 
vidaus rinkoje vartotojams tektų daugiausia 
dėmesio, remdama ir padėdama valstybėms 
narėms įgyvendinti politiką, kuria siekiama 
užtikrinti, kad piliečiai galėtų pasinaudoti 
visais vidaus rinkos privalumais ir kad tuo 
metu būtų tinkamai užtikrinta jų sauga ir 
ekonominių interesų apsauga;

Or. de

Pakeitimas 76
Louis Grech

 Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

(2a) pastarasis ekonomikos nuosmukis 
atskleidė kelis didelius bendrosios rinkos 
trūkumus ir nesuderinamumą, kurie 
padarė neigiamą poveikį vartotojų ir 
piliečių pasitikėjimui. Būtina pripažinti 
dabar Sąjungoje taikomus biudžeto 
apribojimus, vis dėlto Sąjunga turėtų 
užtikrinti pakankamas finansines 
priemones pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijai palaikyti;

Or. en
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Pakeitimas 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) siekiant užbaigti kurti vidaus rinką, 
būtina pašalinti tiesiogines ir 
netiesiogines kliūtis tinkamam vidaus 
rinkos veikimui ir didinti vartotojų 
pasitikėjimą sistema, ypač jiems perkant 
užsienyje. Sąjunga turėtų siekti sukurti 
tinkamas rinkos sąlygas, suteikdama 
vartotojams pakankamai priemonių 
apgalvotiems ir pagrįstiems sprendimams 
priimti;

Or. en

Pakeitimas 78
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) šiame reglamente atsižvelgiama į 
ekonomines, socialines bei technines 
sąlygas ir kartu kylančias problemas. Visų 
pirma, šios programos lėšomis 
finansuojamais veiksmais bus siekiama 
spręsti klausimus, susijusius su 
globalizacija, skaitmeninimu, būtinybe 
rinktis tvaresnius vartojimo modelius, 
visuomenės senėjimu, socialine atskirtimi 
ir pažeidžiamų vartotojų grupėmis. 
Vartotojų interesų įtraukimui į visų sričių 
Sąjungos politiką, vadovaujantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 12 
straipsniu, turėtų būti suteiktas aukštas 
prioritetas. Itin svarbus derinimas su 
kitomis Sąjungos politikos sritimis ir 
programomis, siekiant užtikrinti, kad į 

(3) šiame reglamente atsižvelgiama į 
ekonomines, socialines bei technines 
sąlygas ir kartu kylančias problemas. Visų 
pirma, šios programos lėšomis 
finansuojamais veiksmais bus siekiama 
spręsti klausimus, susijusius su 
globalizacija, skaitmeninimu, tvaresniais
vartojimo modeliais, visuomenės senėjimu, 
socialine atskirtimi, o svarbiausia
pažeidžiamų vartotojų grupėmis. Vartotojų 
interesų įtraukimui į visų sričių Sąjungos 
politiką, vadovaujantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 12 straipsniu, 
turėtų būti suteiktas aukštas prioritetas. 
Todėl, siekiant užtikrinti visapusišką 
vartotojų interesų įtraukimą, būtina 
užtikrinti derinimą su kitomis Sąjungos 
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vartotojų interesus būtų visapusiškai 
atsižvelgta kitose politikos srityse. Pagal 
kitus Sąjungos fondus ir programas reikėtų 
numatyti finansinę paramą, skirtą įtraukti 
vartotojų interesus į atitinkamas sritis, kad 
būtų skatinama sinergija ir išvengta 
dubliavimosi;

politikos kryptimis ir programomis. Pagal 
kitus Sąjungos fondus ir programas reikėtų 
numatyti finansinę paramą, skirtą įtraukti 
vartotojų interesus į atitinkamas sritis, kad 
būtų skatinama sinergija ir išvengta 
dvejopų struktūrų;

Or. de

Pakeitimas 79
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Vartotojų programa 2014–2020 m. 
turėtų būti užtikrintas aukštas visų 
vartotojų apsaugos lygis, daugiausia 
dėmesio skiriant pažeidžiamoms vartotojų 
grupėms, kad būtų atsižvelgta į jų 
konkrečius poreikius ir būtų padidintos jų 
galimybės, kaip raginama 2012 m. 
gegužės 8 d. Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto pranešime dėl 
pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo 
strategijos;

Or. en

Pakeitimas 80
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) įgyvendinant Vartotojų programą 
2014–2020 m. turėtų būti suteikta 
tinkama parama vartotojų 
organizacijoms, atsižvelgiant į jų svarbų 
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vaidmenį skleidžiant vartotojams skirtą 
informaciją apie jų teises, palaikant 
vartotojus vartotojų ginčuose ir ginant 
vartotojų interesus vidaus rinkos kūrimo 
metu;

Or. en

Pakeitimas 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

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. 
Reikėtų nustatyti konkrečius tikslus dėl 
saugos, vartotojų informavimo ir švietimo, 
teisių, žalos atlyginimo ir vartotojų teisių 
užtikrinimo, kad būtų galima pasiekti šį 
bendrą tikslą. Siekiant geriau suprasti 
vartotojų elgseną bei rinkos veiklos 
sutrikimus ir palengvinti pažangesnės 
politikos kūrimą, turėtų būti reguliariai 
stebima ir vertinama priemonių, kurių 
imamasi pagal šią programą, reikšmė ir 
poveikis. Komisija turėtų pateikti metinę 
stebėsenos ataskaitą Europos 
Parlamentui. Atitinkamais atvejais ši 
ataskaita turėtų būti pateikta kartu su 
pasiūlymais dėl būsimo šios programos 
koregavimo. Reikėtų parengti rodiklius, 
kad būtų galima vertinti vartotojų reikalų 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 82
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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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. 
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, ypač tikslų priimtų priemonių 
poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 83
Franz Obermayr

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. 
Reikėtų nustatyti konkrečius tikslus dėl 
saugos, vartotojų informavimo ir švietimo, 
kilmės ženklinimo, klaidinimo, garantijų
ir kitų vartotojų teisių ir jų užtikrinimo,
pirkimo internetu ir aptarnavimo telefono 
numerių, 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 ir 
įvairiose įmonėse vykdyti atrankinį 
stebėjimą, kad būtų galima vertinti 
vartotojų reikalų politiką. Rezultatai turėtų 
būti skelbiami internete, kad vartotojai 
matytų, kurios įmonės kuriose srityse 
palankios arba nepalankios vartotojui;

Or. de
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Pakeitimas 84
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) svarbu didinti vartotojų pasitikėjimą. 
Siekiant šio tikslo reikėtų imtis daugiau 
veiksmų, būtent tinkamai finansiškai 
remti tarpininkus, pavyzdžiui, Europos 
lygmeniu veikiančias vartotojų 
organizacijas ir Europos vartotojų 
centrus, kurie vartotojams teikia 
informaciją ir pagalbą, kad jie galėtų 
naudotis savo teisėmis ir tinkamomis 
ginčų sprendimo priemonėmis, ir kurie 
gali pagerinti vartotojų apsaugą ir 
pasitikėjimą veikdami vietos lygmeniu ir 
kiekvienam piliečiui asmeniškai teikdami 
pagalbą, informaciją ir juos šviesdami;

Or. fr

(Ankstesnė 4 a konstatuojamoji dalis; versijoje prancūzų k. neteisinga numeracija.)

Pagrindimas

Europos lygmeniu veikiančios vartotojų organizacijos yra svarbiausi subjektai, skleidžiantys 
informaciją, padedantys vartotojams naudotis savo teisėmis ir atstovaujantys jų interesams 
rengiant naujus teisės aktus. Tekstas suderinamas su nauja formuluote, pateikiama 4 
straipsnio b punkto 5 papunktyje.

Pakeitimas 85
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) būtina numatyti reikalavimus 
atitinkančius veiksmus, kuriuos įvykdžius 

(6) būtina iš anksto konkrečiai nustatyti
reikalavimus atitinkančius veiksmus, 
kuriuos įvykdžius turi būti pasiekti tie 
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turi būti pasiekti tie tikslai; tikslai;

Or. de

Pakeitimas 86
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) būtina apibrėžti dotacijų reikalavimus 
atitinkančių potencialių paramos gavėjų
kategorijas;

(7) būtina apibrėžti potencialių paramos
reikalavimus atitinkančių įstaigų
kategorijas;

Or. de

Pakeitimas 87
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos tikslas – remti politinį siekį 
suteikti daugiau galių vartotojams vidaus
rinkoje. Šio Programos tikslo bus siekiama 
remiant vartotojų sveikatos ir ekonominių 
interesų apsaugą, vartotojų saugumą ir 
teisę būti informuotais, išprususiais ir 
organizuotais, kad jie galėtų apsiginti 
interesus. Programa bus prisidedama prie 
valstybių narių politikos krypčių, jos bus 
remiamos ir stebimos.

Programos tikslas – remti naują politinį 
siekį suteikti daugiau galių vartotojams 
vidaus rinkoje, atsižvelgiant į tai, kad 
liberalizavus vidaus rinką padidėjo 
kainos, suprastėjo kokybė ir sumažėjo 
paslaugų. Šio programos tikslo bus 
siekiama remiant piliečių gerovę, skatinant 
ekonominiu, socialiniu ir aplinkos 
požiūriu tvarų visos Sąjungos vystymąsi, 
palaikant socialinį teisingumą, tvarumą ir 
solidarumą, remiantis vienas kitą 
papildančiais ekonominiais, socialiniais ir 
aplinkos apsaugos ramsčiais, 
reguliuojamais socialinės ekonomikos 
valdysenos demokratiniu ir dalyvavimo 
procesu, ir daugiausia dėmesio skiriant 
piliečių ir vartotojų apsaugos teikiamai 
naudai, visų pirma apsaugant vartotojų 
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sveikatą, saugumą bei ekonominius 
interesus ir remiant teisę būti 
informuotais, išprususiais ir organizuotais, 
kad jie galėtų apsiginti interesus. Programa 
bus prisidedama prie valstybių narių 
politikos krypčių, be to, jos bus remiamos.

Or. en

Pakeitimas 88
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2 straipsnyje nurodyto bendrojo tikslo 
siekiama užbrėžiant šiuos konkrečius 
tikslus:

1. 2 straipsnyje nurodytais bendraisiais 
tikslais formuojamas politinis veiksmų 
pagrindas. Kai kurių iš šių bendrųjų 
tikslų siekiama užbrėžiant šiuos konkrečius 
tikslus:

Or. en

Pakeitimas 89
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 2 tikslas. Informavimas ir švietimas: 
gerinti vartotojų švietimą, informavimą ir 
teisių išmanymą, kurti vartotojų reikalų 
politikai skirtą faktinių duomenų bazę ir 
remti vartotojų organizacijas.

(b) 2 tikslas. Informavimas, švietimas, 
kilmės ženklinimas ir klaidinimo 
vengimas: gerinti vartotojų švietimą, 
informavimą ir teisių išmanymą, kurti 
vartotojų reikalų politikai skirtą faktinių 
duomenų bazę ir remti vartotojų 
organizacijas, tikrinti kilmės ženklinimo 
teisingumą, ypač maisto srityje, lemiamu 
veiksniu laikant ne perdirbimo vietą, o 
žaliavos kilmę.
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Or. de

Pakeitimas 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 3 tikslas. Teisės ir žalos atlyginimas: 
įtvirtinti vartotojų teises, visų pirma 
vykdant reglamentavimo veiklą ir 
pagerinant galimybes naudotis teise į žalos 
atlyginimą, įskaitant alternatyvų ginčų 
sprendimą.

(c) 3 tikslas. Teisės ir žalos atlyginimas: 
sustiprinti vartotojų teises, visų pirma 
vykdant reglamentavimo veiklą ir 
pagerinant galimybes naudotis teise į 
nesudėtingą, veiksmingą, tikslingą ir 
nebrangų žalos atlyginimą, įskaitant 
alternatyvų ginčų sprendimą, sprendžiant 
vidaus ir tarpvalstybinius ginčus.

Or. en

Pakeitimas 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma remiantis alternatyviu 
tarpvalstybinių ginčų sprendimu ir visoje 
Sąjungoje veiksiančia ginčų sprendimo 
sistema.

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma remiantis alternatyviu 
tarpvalstybinių ar vidaus ginčų sprendimu 
naudojantis visoje Sąjungoje veiksiančia 
ginčų sprendimo sistema, taip pat 
remiantis vartotojų bei komercinės veiklos 
subjektų, kurie, bandydami išspręsti 
ginčus, naudojasi alternatyviu ginčų 
sprendimu arba kitomis žalos atlyginimo 
priemonėmis, procentine dalimi.

Or. en
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Pakeitimas 92
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 4 tikslas. Vykdymo užtikrinimas: remti 
vartotojų teisių užtikrinimą stiprinant 
nacionalinių priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą ir konsultuojant 
vartotojus.

(d) 4 tikslas. Vykdymo užtikrinimas: remti 
vartotojų teisių užtikrinimą stiprinant 
nacionalinių priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą ir konsultuojant 
vartotojus, visų pirma gerinti garantijų 
teisių užtikrinimą, ypač kai skundžiamasi 
skambinant aptarnavimo telefono 
numeriais arba internetinės prekybos 
srityje.

Or. de

Pakeitimas 93
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma remiantis informacijos srauto 
lygiu, bendradarbiavimu pasitelkiant 
Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo 
tinklą ir Europos vartotojų centrų veikla.

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma remiantis informacijos srauto 
lygiu, bendradarbiavimo pasitelkiant 
Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo 
tinklą veiksmingumu, Europos vartotojų 
centrų veikla bei jų žinomumo vartotojams 
mastu ir vartotojų pasitenkinimo lygiu, 
palyginti su pagalba, gauta vykdant 
naujausią ginčo sprendimo procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į CPC tinklo senumą, reikia patikslinti rodiklius prie jų prijungiant keletą 
kokybinių veiksnių. Taip pat siūloma matuoti ne tik informacijos srautus, bet ir tinklo 
veiksmingumą. Be to, vertinant CEC nustatyta, kad jie Europos piliečiams menkai žinomi 
(žino 15 proc. piliečių). Todėl taip pat reikės atsižvelgti į šių centrų žinomumo ir matomumo 
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pokyčius. Tekstas suderinamas su iš dalies pakeistu II priedu.

Pakeitimas 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, 

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaujantis 15 straipsniu, Komisija 
įgaliojama priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kad priderintų II priede nurodytus 
rodiklius.

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 95
Louis Grech

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) galimybės sekti produktus gerinimas 
ir galimybės gauti informaciją apie 
pavojingus produktus gerinimas;

Or. en

Pakeitimas 96
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) vartotojams aktualių sričių politikai 
formuoti skirtos faktinių duomenų bazės 
kūrimas,

(4) vartotojams aktualių sričių politikai 
formuoti, tinkamiems tiksliniams teisės 
aktams rengti ir galimiems rinkos veikimo 
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sutrikimams ar vartotojų poreikių 
pokyčiams nustatyti skirtos faktinių 
duomenų bazės kūrimas ir galimybių ja 
naudotis gerinimas,

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant padidinti šios duomenų bazės potencialą, reikėtų sudaryti sąlygas lengvai ja naudotis 
visoms suinteresuotosioms šalims. Be to, siekiant, kad duomenų bazė būtų veiksminga, reikėtų 
užtikrinti, kad ja būtų naudojamasi rengiant naujus teisės aktus, nustatant galimus rinkos 
sutrikimus ar naujus vartotojų poreikius.

Pakeitimas 97
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) parama vartotojų organizacijoms, (5) parama vartotojų organizacijoms 
Sąjungos, nacionaliniu ir regionų 
lygmenimis,

Or. fr

Pakeitimas 98
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) vietos, regionų, nacionalinių ir 
Europos vartotojų organizacijų gebėjimų 
stiprinimas, skaidrumo didinimas ir 
keitimosi gerąja patirtimi bei žiniomis 
gerinimas,

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo atveju reikėtų vartoti atnaujintą Sprendime Nr. 1926/2006/EB dėl Bendrijos veiksmų 
programos vartotojų politikos srityje sukūrimo (2007–2013 m.) vartotą formuluotę, kuria 
sprendime apibrėžtas 7 veiksmas.

Pakeitimas 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 6 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) vartotojų rinkų skaidrumo ir vartotojų 
informavimo gerinimas,

(6) vidaus rinkos skaidrumo ir vartotojų 
informavimo gerinimas, be kita ko, 
suteikiant galimybę gauti patikimą 
informaciją, pagal kurią vartotojai galėtų 
lyginti ne tik kainas, bet ir prekių ir 
paslaugų kokybę bei tvarumą,

Or. en

Pakeitimas 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 7 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) vartotojų švietimo stiprinimas; (7) galimybės priimti nevaržomus ir 
pagrįstus sprendimus suteikimas 
vartotojams, juos informuojant;

Or. en

Pakeitimas 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 7 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) vartotojų švietimo stiprinimas; (7) vartotojų ir verslo atstovų švietimo 
apie vartotojų teises stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 7 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) užtikrinimas, kad pažeidžiami 
vartotojai irgi galėtų gauti informacijos 
apie prekes ir paslaugas, siekiant, jog jie 
turėtų vienodas galimybes priimti 
nevaržomus ir informacija pagrįstus 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 103
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 7 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) žurnalistams, valdžios institucijoms, 
mokykloms ir kitiems skirtų mokymo 
programų ir ugdymo priemonių rėmimas, 
ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms 
grupėms;

Or. en
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Pakeitimas 104
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punkto 8 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) alternatyvaus ginčų sprendimo 
(GAS) subjektų kūrimo rėmimas, visoje 
Sąjungoje veikiančios elektroninės 
platformos, kurią naudodami vartotojai ir 
komercinės veiklos subjektai galėtų ne 
teisme spręsti ginčus dėl elektroninių 
sandorių, sukūrimas ir galimybės 
naudotis kokybiškų GAS subjektų 
paslaugomis visoje Sąjungoje suteikimas,

Or. en

Pakeitimas 105
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punkto 9 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vartotojų galimybės naudotis ginčų 
sprendimo priemonėmis supaprastinimas ir 
šių priemonių veikimo bei veiksmingumo 
vartotojams stebėsena, visų pirma 
alternatyvaus ginčų sprendimo priemonių, 
įskaitant ginčų sprendimą internetu ir 
atitinkamų IT priemonių kūrimą ir 
priežiūrą;

(9) vartotojų galimybės naudotis ginčų 
sprendimo priemonėmis supaprastinimas ir 
šių priemonių veikimo bei veiksmingumo 
vartotojams stebėsena, visų pirma 
alternatyvaus ginčų sprendimo priemonių, 
įskaitant ginčų sprendimą internetu ir 
atitinkamų IT priemonių kūrimą ir 
priežiūrą, taip pat išskirtinio dėmesio 
skyrimas siekiant užtikrinti, kad būtų 
pakankamai atsižvelgta į pažeidžiamų 
vartotojų poreikius ir teises;

Or. en

Pakeitimas 106
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punkto 9 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vartotojų galimybės naudotis ginčų 
sprendimo priemonėmis supaprastinimas ir 
šių priemonių veikimo bei veiksmingumo
vartotojams stebėsena, visų pirma 
alternatyvaus ginčų sprendimo priemonių, 
įskaitant ginčų sprendimą internetu ir 
atitinkamų IT priemonių kūrimą ir 
priežiūrą;

(9) vartotojų galimybės naudotis 
individualių ir prireikus kolektyvinių 
ginčų sprendimo priemonėmis 
supaprastinimas ir šių priemonių veikimo 
bei veiksmingumo vartotojams stebėsena, 
visų pirma alternatyvaus ginčų sprendimo 
priemonių, įskaitant ginčų sprendimą 
internetu ir atitinkamų IT priemonių 
kūrimą ir priežiūrą, ypatingą dėmesį 
skiriant konkrečioms priemonėms, 
taikomoms pažeidžiamiems asmenims, 
pavyzdžiui, pagyvenusiems ir (arba) 
žemesnio išsilavinimo asmenims;

Or. fr

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su nauja formuluote, pateikiama 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir I 
priedo 9 punkte.

Pakeitimas 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) vartotojų organizacijų dalyvavimas 
praktiškai organizuojant GAS sistemas ir 
dalyvavimas jose, visų pirma, jei 
numatyta, kad vartotojų organizacija turi 
atstovauti GAS įstaigos tarybai ir teikti jai 
praktines žinias.

Or. en
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Pakeitimas 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punkto 9 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) esamų išteklių ir informacinių centrų 
organizavimas ir koordinavimas, 
palengvinant tinkamos informacijos 
teikimą piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 109
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausiai pusėje valstybių narių 
vartotojams pagal nacionalines taisykles ar 
praktiką atstovaujančių ir regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu veikiančių 
organizacijų yra įgaliotos atstovauti 
vartotojų interesams Sąjungos lygmeniu.

(b) vartotojams pagal nacionalines 
taisykles ar praktiką atstovaujančių ir 
regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu 
veikiančių organizacijų yra įgaliotos 
atstovauti vartotojų interesams Sąjungos 
lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 110
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2018 m. vidurio 
Komisija parengia vertinimo ataskaitą apie 
visoms priemonėms nustatytų tikslų 
įgyvendinimą (atsižvelgdama į rezultatus ir 

Ne vėliau kaip iki 2018 m. vidurio 
Komisija parengia visų priemonių 
įgyvendinimo (nurodant rezultatus ir 
poveikį), išteklių naudojimo efektyvumo ir 
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poveikį), išteklių naudojimo efektyvumą ir 
papildomą naudą Europai, numatydama 
galimą sprendimą dėl priemonių 
atnaujinimo, pakeitimo arba taikymo 
sustabdymo. Be to, vertinime aptariama 
supaprastinimų aprėptis, jų vidinis ir 
išorinis darnumas, nuolatinis visų tikslų 
aktualumas ir priemonių indėlis remiant 
Sąjungos prioritetus, skirtus pažangiam, 
tvariam ir integraciniam augimui. Jame 
atsižvelgiama į ankstesnių programų 
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

gautos papildomos naudos Europai 
ataskaitą, siekdama atnaujinti, pakeisti ar 
sustabdyti priemonių vykdymą. Be to, 
vertinime aptariama supaprastinimų 
aprėptis, jų vidinis ir išorinis darnumas, 
nuolatinis visų tikslų aktualumas ir 
priemonių indėlis remiant Sąjungos 
prioritetus, skirtus pažangiam, tvariam ir 
integraciniam augimui, taip pat 
atsižvelgiama į tai, kad dėl dėmesio 
sutelkimo į „konkurencingumą“ ir 
„išlaidų mažinimą“ Lisabonos strategijoje 
pablogėjo dideli euro zonos ir apskritai 
Sąjungos ekonomikos pusiausvyros 
sutrikimai (šalys su dideliu eksporto 
perviršiu ir šalys su dideliu einamosios 
sąskaitos deficitu), kurie pakenkė 
Sąjungos ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai. Jame atsižvelgiama 
į ankstesnių programų ilgalaikio poveikio 
vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimasis įgaliojimais Išbraukta.
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus 
Komisijai suteikiami Programos 
laikotarpiui nuo 2014 m. iki 2020 m.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 3 straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius teisės aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
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tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija apie jį vienu metu praneša ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 3 straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 112
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) priežiūros pareigūnų mainai ir 
mokymas;

(c) priežiūros pareigūnų mainai ir 
mokymas, visų pirma srityse, kuriose yra 
daugiausia rizikos;

Or. fr

Pagrindimas

Sistemos RAPEX 2010 m. veiklos ataskaitoje nurodyta, kad didelė dalis produktų, kurie yra 
nurodyti kaip neatitinkantys ES teisės aktų, pagaminami kai kuriuose konkrečiuose 
sektoriuose (būtent tekstilės (32 proc.) ir žaislų (25 proc.) sektoriuose).
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Pakeitimas 113
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vartotojams aktualių sričių politikai 
formuoti skirtos faktinių duomenų bazės 
kūrimas

4. Vartotojams aktualių sričių politikai 
formuoti, tinkamiems tiksliniams teisės 
aktams rengti ir galimiems rinkos veikimo 
sutrikimams ar vartotojų poreikių 
pokyčiams nustatyti skirtos faktinių 
duomenų bazės kūrimas ir galimybių ja 
naudotis gerinimas

Or. fr

Pagrindimas

Šios antraštinės dalies formuluotė suderinama su nauja formuluote, pateikiama 4 straipsnio b 
punkto 4 papunktyje.

Pakeitimas 114
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Parama vartotojų organizacijoms 5. Finansinė parama Europos vartotojų 
organizacijų veiklai

Or. fr

Pagrindimas

Šios antraštinės dalies formuluotė suderinama su nauja formuluote, pateikiama 4 straipsnio b 
punkto 5 papunktyje.

Pakeitimas 115
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) regionų, nacionalinių ir Europos 
vartotojų organizacijų gebėjimų 
stiprinimas, visų pirma rengiant darbuotojų
mokymus, keičiantis gerąja patirtimi ir 
žiniomis, ypač tų valstybių narių vartotojų 
organizacijose, kuriose vartotojų 
pasitikėjimo ir informuotumo lygis yra 
santykinai žemas, remiantis vartotojų 
rinkos ir vartotojų aplinkos valstybėse 
narėse stebėsenos duomenimis;

(b) vietos, regionų, nacionalinių ir Europos 
vartotojų organizacijų gebėjimų 
stiprinimas, visų pirma rengiant darbuotojų 
mokymus įvairiomis kalbomis visoje 
Sąjungos teritorijoje, keičiantis gerąja 
patirtimi ir žiniomis, ypač tų valstybių 
narių vartotojų organizacijose, kuriose jų 
veikla nepakankamai išplėtota ar
vartotojų pasitikėjimo ir informuotumo 
lygis yra santykinai žemas, remiantis 
vartotojų rinkos ir vartotojų aplinkos 
valstybėse narėse stebėsenos duomenimis;

Or. fr

Pagrindimas

Įgyvendinant programą turėtų būti pabrėžiamas vartotojų apsaugos stiprinimas valstybėse 
narėse, kuriose vartotojų organizacijų veikla nepakankamai išplėtota. Be to, iš TRACE 
vertinimo matyti, kad mokymus reikia rengti įvairiomis kalbomis ir įvairiose vietose, kad 
galėtų dalyvauti kuo daugiau organizacijų.

Pakeitimas 116
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) paramos vartotojų organizacijoms 
finansavimo mechanizmai.

Or. en

Pakeitimas 117
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vietos, regionų, nacionalinių ir 
Europos vartotojų organizacijų gebėjimų 
stiprinimas, skaidrumo didinimas ir 
keitimosi gerąja patirtimi bei žiniomis 
gerinimas

Or. fr

Pagrindimas

Šios antraštinės dalies formuluotė suderinama su nauja formuluote, pateikiama 4 straipsnio 1 
dalies b punkto 5a papunktyje (naujas).

Pakeitimas 118
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vartotojų rinkų ir vartotojų informavimo 
skaidrumo didinimas

6. Vartotojų rinkų ir vartotojų informavimo 
skaidrumo didinimas, visų pirma 
naudojantis lyginamosiomis interneto 
svetainėmis, kuriose pateikiami 
palyginami, patikimi ir lengvai prieinami 
duomenys, taip pat susiję ir su 
tarpvalstybiniais atvejais

Or. fr

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su nauja formuluote, pateikiama 4 straipsnio b punkto 6 papunktyje.

Pakeitimas 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmai, kuriais gerinama vartotojų 
prieiga prie atitinkamos informacijos apie 
produktus ir rinkas;

(c) veiksmai, kuriais gerinama vartotojų 
prieiga prie atitinkamos informacijos apie 
vidaus rinkoje siūlomas prekes ir 
paslaugas, suteikiant vartotojams 
galimybę tiek internete, tiek ne palyginti 
ne tik kainas, bet ir kokybę, įskaitant 
tarpvalstybinius sandorius;

Or. en

Pakeitimas 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 punkto g a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) kainų palyginimo svetainių 
sertifikavimo ženklo, skirto suderintą 
kainų palyginimo metodiką taikančioms 
svetainėms, įgyvendinimo plėtra ir 
stebėsena;

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus bendrą sertifikavimo ženklo metodiką, būtų užtikrintas konkuruojančių kainų 
palyginimo svetainių palyginamumas ir vartotojų interesų naudai būtų pagerintas kainų 
palyginimo patikimumas.

Pakeitimas 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 punkto h papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) parama ryšiams vartotojų klausimais, 
įskaitant paramą žiniasklaidai, siekiant 
gerinti vartotojų išprusimą ir teisės aktų 
vykdymo užtikrinimą.

(h) parama ryšiams vartotojų klausimais, 
įskaitant žiniasklaidos skatinimą prisiimti 
atsakomybę už teisingos informacijos 
teikimą, informavimą ir vartotojų 
išprusimo gerinimą.

Or. en

Pakeitimas 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) išskirtinio dėmesio skyrimas 
nepilnamečiams skirtai informacijai, 
užtikrinant atsakingą reklamą, t. y. 
atsisakant agresyvios ar klaidinančios 
reklamos televizijoje ir internete.

Or. en

Pakeitimas 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 punkto h b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(hb) išskirtinio dėmesio skyrimas 
pažeidžiamiems vartotojams, kuriems 
sunku gauti ir suprasti vartotojams skirtą 
informaciją, siekiant, kad jie nebūtų 
klaidinami.

Or. en
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Pakeitimas 124
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vartotojų švietimo gerinimas 7. Vartotojų švietimo visą gyvenimą
gerinimas

Or. fr

Pagrindimas

Šios dalies formuluotė suderinama su nauja formuluote, pateikiama 4 straipsnio b punkto 7 
papunktyje.

Pakeitimas 125
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 tikslo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės ir žalos atlyginimas: įtvirtinti
vartotojų teises, visų pirma vykdant 
reglamentavimo veiklą ir pagerinant 
galimybes naudotis teise į žalos atlyginimą, 
įskaitant alternatyvų ginčų sprendimą.

Teisės ir žalos atlyginimas: plėtoti ir 
stiprinti vartotojų teises, visų pirma 
vykdant reglamentavimo veiklą ir 
pagerinant galimybes naudotis individualia 
ir prireikus kolektyvine teise į žalos 
atlyginimą, įskaitant alternatyvų ginčų 
sprendimą.

Or. fr

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su nauja formuluote, pateikiama 3 straipsnio 1 dalies c punkte.

Pakeitimas 126
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Vartotojų galimybės naudotis ginčų 
sprendimo priemonėmis supaprastinimas ir 
šių būdų veikimo bei veiksmingumo 
vartotojams stebėsena, visų pirma 
alternatyvaus ginčų sprendimo priemonių, 
įskaitant ginčų sprendimą internetu ir 
atitinkamų IT priemonių kūrimą ir 
priežiūrą

9. Vartotojų galimybės naudotis ir 
individualių, ir prireikus kolektyvinių 
ginčų sprendimo priemonėmis 
supaprastinimas ir šių priemonių veikimo 
bei veiksmingumo vartotojams stebėsena, 
visų pirma alternatyvaus ginčų sprendimo 
priemonių, įskaitant ginčų sprendimą 
internetu, ypatingą dėmesį skiriant 
konkrečioms priemonėms, taikomoms 
pažeidžiamiems asmenims, pavyzdžiui, 
pagyvenusiems ir (arba) žemesnio 
išsilavinimo asmenims; vartotojams skirtų 
ginčų sprendimo priemonių veikimo ir 
veiksmingumo stebėsena, taip pat kuriant 
ir prižiūrint atitinkamas IT priemones ir 
keičiantis valstybių narių turimomis 
žiniomis bei gerąja patirtimi

Or. fr

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su nauja formuluote, pateikiama 4 straipsnio c punkto 9 ir 9a 
papunkčiuose.

Pakeitimas 127
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) finansinė parama GAS įstaigose 
dalyvaujančioms vartotojų 
organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Finansinė parama bendriesiems 
veiksmams, vykdomiems kartu su viešojo 
sektoriaus arba pelno nesiekiančiomis 
organizacijomis, susijungusiomis 
Bendrijoje į tinklus, teikiančius informaciją 
ir pagalbą vartotojams, kad jie galėtų 
naudotis savo teisėmis ir atitinkamais ginčų 
sprendimo būdais, įskaitant neteisminius
ginčų sprendimo būdus (Europos 
vartotojų centrų tinklas), įskaitant:

11. Finansinė parama bendriesiems 
veiksmams, vykdomiems kartu su viešojo 
sektoriaus arba pelno nesiekiančiomis 
organizacijomis, susijungusiomis 
Bendrijoje į tinklus, teikiančius informaciją 
ir pagalbą vartotojams, kad jie galėtų 
naudotis savo teisėmis ir atitinkamais ginčų 
sprendimo būdais, įskaitant neteisminį
ginčų sprendimo būdą (elektroninė ginčų 
sprendimo platforma), įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

Europos neteisminio elektroninio ginčų sprendimo sistema bus teikiama elektroninėje 
platformoje, remiantis pasiūlymu dėl reglamento dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo.

Pakeitimas 129
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Finansinė parama bendriesiems 
veiksmams, vykdomiems kartu su viešojo 
sektoriaus arba pelno nesiekiančiomis 
organizacijomis, susijungusiomis 
Bendrijoje į tinklus, teikiančius informaciją 
ir pagalbą vartotojams, kad jie galėtų 
naudotis savo teisėmis ir atitinkamais ginčų 
sprendimo būdais, įskaitant neteisminius 
ginčų sprendimo būdus (Europos vartotojų 
centrų tinklas), įskaitant:

11. Finansinė parama bendriesiems 
veiksmams ir partnerystės susitarimų 
pasirašymas su viešojo sektoriaus arba 
pelno nesiekiančiomis organizacijomis, 
susijungusiomis Bendrijoje į tinklus, 
teikiančius informaciją ir pagalbą 
vartotojams, kad jie galėtų naudotis savo 
teisėmis ir atitinkamais ginčų sprendimo 
būdais, įskaitant neteisminius ginčų 
sprendimo būdus (Europos vartotojų centrų 
tinklas), įskaitant:

Or. fr
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Pagrindimas

Tekstas suderinamas su nauja formuluote, pateikiama 4 straipsnio d punkto 11 papunktyje. 
Jis atitinka pranešimo projekto 62 pakeitimą.

Pakeitimas 130
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Finansinė parama vartotojų 
organizacijų koordinavimui ir tinklų 
kūrimui, siekiant imtis bendrų veiksmų 
prieš nesąžiningą verslo praktiką 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 tikslo 1 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naujų lankytojų 
skaičius

Vartotojų 
puslapiai 
interneto portale 
„Jūsų Europa“ 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_lt.htm)

Netaikoma Padidinti 500 %. 
per 7 m.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi portalas „Jūsų Europa“ yra vienintelis verslo atstovų ir piliečių teisėms skirtas 
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informacinis centras internete, reikia gerokai padidinti jo žinomumą vartotojams.

Pakeitimas 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 tikslo lentelės ketvirtas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Tikslas
50 % per 7 m. 75 % per 7 m.

38 500 (+120 %) per 7 m. 200 000 (+1 140 %) per 7 m.

Or. en

Pakeitimas 133
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 tikslo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 tikslas. Teisės ir žalos atlyginimas: 
įtvirtinti vartotojų teises, visų pirma 
vykdant reglamentavimo veiklą ir 
pagerinant galimybes naudotis teise į žalos 
atlyginimą, įskaitant alternatyvų ginčų 
sprendimą

3 tikslas. Teisės ir žalos atlyginimas: 
plėtoti ir stiprinti vartotojų teises, visų 
pirma vykdant reglamentavimo veiklą ir 
pagerinant galimybes naudotis individualia 
ir prireikus kolektyvine teise į žalos 
atlyginimą, įskaitant alternatyvų ginčų 
sprendimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šios antraštinės dalies formuluotė suderinama su nauja formuluote, pateikiama 3 straipsnio 1 
dalies c punkte.


