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Ändringsförslag 75
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bidra till att stärka 
konsumenternas ställning på den inre 
marknaden genom att stödja och 
komplettera medlemsstaternas politik för 
att se till att medborgarna kan dra full nytta 
av den inre marknaden och att det vidtas 
konkreta åtgärder för att skydda deras 
säkerhet och ekonomiska intresse i 
samband med detta.

(2) Unionen bör bidra till att stärka 
konsumenternas ställning på den inre 
marknaden genom att stödja och 
komplettera medlemsstaternas politik för 
att se till att medborgarna kan dra full nytta 
av den inre marknaden och att deras 
säkerhet och ekonomiska intresse skyddas i 
samband med detta.

Or. de

Ändringsförslag 76
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

(2a) Den senaste konjunkturnedgången 
har lagt i dagen en rad allvarliga brister 
och inkonsekvenser på den inre 
marknaden som alla bidrar till att 
undergräva konsumenternas och 
medborgarnas förtroende. Samtidigt som 
det är viktigt att kännas vid de 
budgetbegränsningar inom vilka unionen 
bedriver sin verksamhet för närvarande, 
bör unionen icke desto mindre 
tillhandahålla de finansiella medel som 
krävs för att stödja en strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla.

Or. en
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Ändringsförslag 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Åtgärder för att undanröja direkta 
och indirekta hinder för den inre 
marknadens funktion och stärka 
medborgarnas tillit till och förtroende för 
systemet, framför allt vid 
gränsöverskridande köp, är av avgörande 
betydelse när det gäller att fullborda den 
inre marknaden. Unionen bör sträva efter 
att skapa ändamålsenliga 
marknadsvillkor genom att ge 
konsumenterna de verktyg som krävs för 
att de ska kunna fatta väl övervägda och 
välgrundade beslut.

Or. en

Ändringsförslag 78
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I denna förordning beaktas den 
ekonomiska, sociala och tekniska miljön 
och de nya utmaningar som följer av den. 
De åtgärder som finansieras genom detta 
program kommer att fokusera på frågor i 
anslutning till globalisering, digitalisering, 
behovet av hållbarare
konsumtionsmönster, en åldrande 
befolkning, social utestängning och utsatta 
konsumenter. Att konsumenternas intresse 
beaktas på Europeiska unionens alla 
politikområden, i enlighet med artikel 12 i 

(3) I denna förordning beaktas den 
ekonomiska, sociala och tekniska miljön 
och de nya utmaningar som följer av den. 
De åtgärder som finansieras genom detta 
program kommer att fokusera på frågor i 
anslutning till globalisering, digitalisering, 
hållbara konsumtionsmönster, en åldrande 
befolkning, social utestängning och särskilt 
utsatta konsumenter. Att konsumenternas 
intresse beaktas på Europeiska unionens 
alla politikområden, i enlighet med 
artikel 12 i fördraget om Europeiska 
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fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, bör ges hög prioritet. 
Samordningen med unionens övriga 
politikområden och program är därför 
viktig för att konsumenternas intressen ska 
beaktas fullt ut inom andra 
politikområden. För att främja 
synergieffekter och undvika dubblering av 
arbetet bör unionens andra fonder och 
program tillhandahålla finansiering för 
integrering av konsumentfrågor på sina 
respektive områden.

unionens funktionssätt, bör ges hög 
prioritet. För att konsumenternas intressen 
ska beaktas fullt ut måste därför
samordningen med unionens övriga 
politikområden och program säkerställas. 
För att främja synergieffekter och undvika 
dubbla strukturer bör unionens andra 
fonder och program tillhandahålla 
finansiering för integrering av 
konsumentfrågor på sina respektive 
områden.

Or. de

Ändringsförslag 79
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Konsumentprogrammet 2014–2020 
bör garantera att alla konsumenter, 
särskilt sårbara konsumenter, åtnjuter en 
hög skyddsnivå i syfte att beakta deras 
specifika behov och stärka de medel som 
står till buds för dem, i enlighet med 
uppmaningen i betänkandet av 
den 8 maj 2012 från utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd om en 
strategi för att stärka sårbara 
konsumenters rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 80
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Konsumentprogrammet 2014–2020 
bör ge ändamålsenligt stöd till 
konsumentorganisationer och ta hänsyn 
till deras viktiga roll när det gäller att 
sprida information till konsumenterna om 
dessas rättigheter, stödja konsumenterna 
vid tvister i konsumentfrågor samt främja 
konsumenternas intressen när den inre 
marknaden byggs upp.

Or. en

Ändringsförslag 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Konsumentskyddet bör förbättras. För 
att detta allmänna mål ska kunna nås bör 
det fastställas specifika mål för säkerhet, 
konsumentupplysning och 
konsumentutbildning, rättigheter och 
rättelse samt tillsyn när det gäller 
konsumenträttigheterna. De åtgärder som 
vidtas inom ramen för programmet bör 
övervakas så att deras värde och verkan 
med jämna mellanrum kan utvärderas. 
Indikatorer för utvärdering av 
konsumentpolitiken bör tas fram.

(5) Konsumentskyddet bör förbättras. För 
att detta allmänna mål ska kunna nås bör 
det fastställas specifika mål för säkerhet, 
konsumentupplysning och 
konsumentutbildning, rättigheter och 
rättelse samt tillsyn när det gäller 
konsumenträttigheterna. De åtgärder som 
vidtas inom ramen för programmet bör 
övervakas så att deras värde och verkan 
med jämna mellanrum kan utvärderas, 
vilket i sin tur ökar förståelsen av 
konsumenternas beteende och 
marknadens brister samt underlättar en 
smartare utformning av politiken. 
Kommissionen bör för 
Europaparlamentet lägga fram en årlig 
uppföljningsrapport, som vid behov bör 
åtföljas av förslag till framtida ändringar 
av programmet. Indikatorer för utvärdering 
av konsumentpolitiken bör tas fram.

Or. en
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Ändringsförslag 82
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Konsumentskyddet bör förbättras. För 
att detta allmänna mål ska kunna nås bör 
det fastställas specifika mål för säkerhet, 
konsumentupplysning och 
konsumentutbildning, rättigheter och 
rättelse samt tillsyn när det gäller 
konsumenträttigheterna. De åtgärder som 
vidtas inom ramen för programmet bör 
övervakas så att deras värde och verkan 
med jämna mellanrum kan utvärderas. 
Indikatorer för utvärdering av 
konsumentpolitiken bör tas fram.

(5) Konsumentskyddet bör förbättras. För 
att detta allmänna mål ska kunna nås bör 
det fastställas specifika mål för säkerhet, 
konsumentupplysning och 
konsumentutbildning, rättigheter och 
rättelse samt tillsyn när det gäller 
konsumenträttigheterna. De åtgärder som 
vidtas inom ramen för programmet bör 
övervakas så att deras värde och verkan 
med jämna mellanrum kan utvärderas. 
Indikatorer för utvärdering av 
konsumentpolitiken, och framför allt de 
vidtagna åtgärdernas konkreta 
genomslagskraft, bör tas fram.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Konsumentskyddet bör förbättras. För 
att detta allmänna mål ska kunna nås bör 
det fastställas specifika mål för säkerhet, 
konsumentupplysning och 
konsumentutbildning, rättigheter och 
rättelse samt tillsyn när det gäller 
konsumenträttigheterna. De åtgärder som 
vidtas inom ramen för programmet bör 
övervakas så att deras värde och verkan 
med jämna mellanrum kan utvärderas. 
Indikatorer för utvärdering av 

(5) Konsumentskyddet bör förbättras. För 
att detta allmänna mål ska kunna nås bör 
det fastställas specifika mål för säkerhet, 
konsumentupplysning och 
konsumentutbildning, 
ursprungsmärkning, vilseledande 
metoder, olika typer av garantier, andra 
konsumenträttigheter och tillsyn på dessa 
områden samt onlineköp och 
kundtjänsttelefonnummer. De åtgärder 
som vidtas inom ramen för programmet 
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konsumentpolitiken bör tas fram. bör övervakas så att deras värde och verkan 
med jämna mellanrum kan utvärderas. 
Indikatorer för utvärdering av 
konsumentpolitiken bör tas fram, och 
stickprov bör göras hos olika företag.
Resultaten bör offentliggöras på internet 
så att konsumenterna förstår på vilka 
områden de olika företagen är 
konsumentvänliga respektive missgynnar 
konsumenterna.

Or. de

Ändringsförslag 84
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Det är viktigt att öka konsumenternas 
förtroende. För att detta mål ska kunna 
uppnås bör handlingsförmågan stärkas, 
särskilt genom ett lämpligt ekonomiskt 
stöd från mellanhänder såsom 
konsumentorganisationer på europeisk 
nivå och europeiska konsumentcentrum 
som ger konsumenterna information och 
stöd för att hjälpa dem att utöva sina
rättigheter och få tillgång till lämpliga 
tvistlösningsmekanismer och som 
dessutom kan förbättra konsumentskyddet 
och öka konsumenternas förtroende 
genom åtgärder på plats och 
individanpassad hjälp, upplysning och 
utbildning.

Or. fr

(F.d. skäl 4a, eftersom numreringen i den franska versionen inte är korrekt.)

Motivering

Konsumentorganisationerna på europeisk nivå är mycket viktiga för informationsspridningen. 
Att stödja konsumenterna är viktigt för att hjälpa dem att utöva sina rättigheter. Dessutom är 
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det angeläget att konsumenternas intressen företräds vid utarbetandet av ny lagstiftning. 
Denna text överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen av artikel 4 b led 5.

Ändringsförslag 85
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör fastställas vilka åtgärder som är 
bidragsberättigande och som kan vidtas för 
att uppnå målen.

(6) Det bör på förhand fastställas, helt 
konkret, vilka åtgärder som är 
bidragsberättigande och som kan vidtas för 
att uppnå målen.

Or. de

Ändringsförslag 86
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det bör fastställas vilka de potentiella 
bidragsmottagarna är.

(7) Det bör fastställas vilka organ som är
potentiellt bidragsberättigade.

Or. de

Ändringsförslag 87
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med programmet är att stödja det 
politiska målet att stärka den medvetna 
konsumentens ställning på den inre 

Syftet med programmet är att stödja ett nytt 
politiskt mål, närmare bestämt att stärka 
den medvetna konsumentens ställning på 
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marknaden. Programmet kommer därför att
bidra till att skydda konsumenternas hälsa, 
säkerhet och ekonomiska intressen samt till 
att främja deras rätt till information och 
utbildning och deras rätt att organisera sig 
för att hävda sina intressen. Programmet 
ska även komplettera, stödja och följa upp
medlemsstaternas politik.

den inre marknaden, varvid man kan 
konstatera att avregleringen av den inre 
marknaden har lett till högre priser, lägre 
kvalitet och färre tjänster. Programmet 
kommer därför att bidra till medborgarnas 
välbefinnande genom att främja en 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling i hela unionen, i form 
av åtgärder som främjar social rättvisa,
hållbarhet och solidaritet på ömsesidigt 
stödjande ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade grunder inom ramen för 
en demokratisk process som bygger på 
deltagande och har socioekonomiska 
förtecken vad gäller styrelsesättet, samt 
fokusera på fördelarna för 
konsumenterna och konsumentskyddet, i 
synnerhet genom att bidra till att skydda 
konsumenternas hälsa, säkerhet och 
ekonomiska intressen samt till att främja 
deras rätt till information och utbildning 
och deras rätt att organisera sig för att 
hävda sina intressen. Programmet ska även 
komplettera och stödja medlemsstaternas 
politik.

Or. en

Ändringsförslag 88
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det allmänna mål som anges i artikel 2 
ska uppnås genom följande specifika mål:

1. De allmänna mål som beskrivs i artikel 2 
utgör en politisk åtgärdsram. Vissa av 
dessa allmänna mål ska uppnås genom 
följande specifika mål:

Or. en
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Ändringsförslag 89
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Mål 2 – Upplysning och utbildning: Att 
förbättra den utbildning och upplysning 
som erbjuds konsumenterna samt göra dem 
mer medvetna om sina rättigheter, ta fram 
ett faktaunderlag som kan användas inom 
konsumentpolitiken och stödja 
konsumentorganisationer.

(b) Mål 2 – Upplysning, utbildning, 
ursprungsmärkning och undvikande av 
vilseledande metoder: Att förbättra den 
utbildning och upplysning som erbjuds 
konsumenterna samt göra dem mer 
medvetna om sina rättigheter, ta fram ett 
faktaunderlag som kan användas inom 
konsumentpolitiken, stödja 
konsumentorganisationer och kontrollera 
sanningshalten i ursprungsmärkningen, 
särskilt på livsmedelsområdet, varvid 
råvarans ursprung och inte den plats där 
förädlingen skedde är av avgörande 
betydelse.

Or. de

Ändringsförslag 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – ledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Mål 3 – Rättigheter och rättelse: Att 
stärka konsumenternas rättigheter, särskilt 
genom reglering och bättre möjligheter att 
få rättelse, bland annat genom alternativ 
tvistlösning.

(c) Mål 3 – Rättigheter och rättelse: Att 
stärka och underbygga konsumenternas 
rättigheter, särskilt genom reglering och 
bättre möjligheter att snabbt, effektivt och 
till låg kostnad få rättelse, bland annat 
genom alternativ tvistlösning vid inhemska 
och gränsöverskridande tvister.

Or. en
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Ändringsförslag 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta mål kommer att mätas genom 
utnyttjandet av alternativ tvistlösning vid 
gränsöverskridande tvister och genom
verksamheten inom ett unionsomfattande 
onlinesystem för tvistlösning.

Detta mål kommer att mätas genom 
utnyttjandet av alternativ tvistlösning vid 
gränsöverskridande eller inhemska tvister 
inom ramen för verksamheten inom ett 
unionsomfattande onlinesystem för 
tvistlösning, och genom den andel 
konsumenter och näringsidkare som 
använder alternativ tvistlösning eller 
andra former av rättelse i sina försök att 
lösa tvister.

Or. en

Ändringsförslag 92
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Mål 4 – Tillsyn: Att arbeta för att 
konsumenternas rättigheter genomförs i 
praktiken, genom att stärka samarbetet 
mellan nationella tillsynsmyndigheter och 
stödja konsumenterna genom rådgivning.

(d) Mål 4 – Tillsyn: Att arbeta för att 
konsumenternas rättigheter genomförs i 
praktiken, genom att stärka samarbetet 
mellan nationella tillsynsmyndigheter och 
stödja konsumenterna genom rådgivning, 
samt i synnerhet att förbättra 
tillämpningen av garantianspråk, framför 
allt i fall av reklamationer via 
kundtjänsttelefoni och vid onlineköp.

Or. de

Ändringsförslag 93
Robert Rochefort
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta mål kommer att mätas genom 
informationsflödet och samarbetet inom 
nätverket för konsumentskyddssamarbete 
och verksamheten inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum.

Detta mål kommer att mätas genom 
informationsflödet och samarbetets 
effektivitet inom nätverket för 
konsumentskyddssamarbete och 
verksamheten inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum; vidare 
kommer målet att mätas beroende på hur 
kända dessa konsumentcentrum är bland 
konsumenterna och hur nöjda 
konsumenterna är med den hjälp de 
mottog under det senaste 
tvistlösningsförfarandet.

Or. fr

Motivering

Eftersom de nationella myndigheternas nätverk för konsumentskyddssamarbete har funnits en 
längre tid, bör man vara tydligare vid valet av indikatorer genom att införa kvalitativa inslag. 
Det föreslås också att man inte bara ska mäta informationsflödet, utan även nätverkets 
effektivitet. Utvärderingen av nätverket har dessutom visat att bara en liten del av 
unionsmedborgarna (15 %) känner till det. Man måste därför även ta hänsyn till i vad mån 
det har blivit mer känt och synligt. Denna text överensstämmer med den ändrade bilaga II.

Ändringsförslag 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter enligt artikel 15 för att 
ändra de indikatorer som anges i 
bilaga II.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 95
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Förbättrade möjligheter till spårning 
av en produkts ursprung och ökad 
tillgång till information om farliga 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 96
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Sammanställning av ett faktaunderlag 
som kan användas för utformning av 
politik på områden som påverkar 
konsumenter.

(4) Sammanställning av och förbättring av 
tillgängligheten för ett faktaunderlag som 
kan användas för utformning av politik på 
områden som påverkar konsumenter, för 
utarbetande av smarta och målinriktade 
bestämmelser och för kartläggning av 
eventuella marknadsstörningar eller nya 
konsumentbehov.

Or. fr

Motivering

För att utöka potentialen för detta faktaunderlag bör det göras lätt tillgängligt för alla 
berörda parter. Av effektivitetsskäl måste man även se till att faktaunderlaget är avsett att 
användas vid utarbetandet av ny lagstiftning för att kartlägga eventuella marknadsstörningar 
eller nya konsumentbehov.

Ändringsförslag 97
Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Stöd till konsumentorganisationer. (5) Stöd till konsumentorganisationer på 
unionsnivå och nationell och regional 
nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kapacitetsuppbyggnad inom lokala, 
regionala, nationella och europeiska 
konsumentorganisationer och 
förstärkning av insynen och utbytet av 
god praxis och sakkunskaper.

Or. fr

Motivering

Här bör man återge och uppdatera tanken med åtgärd 7 i beslut nr 1926/2006/EG om 
inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007-2013).

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Åtgärder för att förbättra insynen på 
konsumentmarknaderna och 
konsumentupplysningen.

(6) Åtgärder för att förbättra insynen på 
den inre marknaden och 
konsumentupplysningen, även genom 
tillgång till tillförlitlig information som 
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gör det möjligt för konsumenterna att 
jämföra inte bara priser utan även 
kvaliteten och hållbarheten i samband 
med varor och tjänster.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder för att förbättra 
konsumentutbildningen.

(7) Åtgärder för att ge konsumenterna 
möjlighet att fatta fria och välgrundade 
beslut genom att höja deras medvetenhet.

Or. en

Ändringsförslag 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder för att förbättra 
konsumentutbildningen.

(7) Åtgärder för att förbättra 
konsumentutbildningen och utbildningen 
för företag om konsumenternas 
rättigheter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Åtgärder för att se till att utsatta 
konsumenter också har tillgång till 
information om varor och tjänster så att 
de ges lika möjligheter att fatta fria och 
välgrundade beslut.

Or. en

Ändringsförslag 103
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Stöd till utbildningsprogram och 
utbildningsverktyg för journalister, 
offentliga myndigheter, skolor m.fl., med 
särskilt fokus på utsatta grupper.

Or. en

Ändringsförslag 104
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Stöd till utvecklingen av organ för 
alternativ tvistlösning och inrättandet av 
en elektronisk, unionsomfattande 
plattform som erbjuder konsumenterna 
och näringsidkarna en enda kontaktpunkt 
för tvistlösning utanför domstol vid 
onlinetvister, med stöd från högkvalitativa 
organ för alternativ tvistlösning runtom i 
hela unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 105
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Åtgärder för att underlätta 
konsumenternas tillgång till 
tvistlösningsmekanismer, särskilt 
onlinesystem och andra system för 
alternativ tvistlösning, samt övervakning 
av dessa systems funktion och 
ändamålsenlighet, bland annat genom 
utveckling och upprätthållande av 
nödvändiga IT-verktyg.

(9) Åtgärder för att underlätta 
konsumenternas tillgång till 
tvistlösningsmekanismer, särskilt 
onlinesystem och andra system för 
alternativ tvistlösning, samt övervakning 
av dessa systems funktion och 
ändamålsenlighet, bland annat genom 
utveckling och upprätthållande av 
nödvändiga IT-verktyg, med särskilt fokus 
på att se till att utsatta konsumenters 
behov och rättigheter beaktas fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 106
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Åtgärder för att underlätta 
konsumenternas tillgång till 
tvistlösningsmekanismer, särskilt 
onlinesystem och andra system för 
alternativ tvistlösning, samt övervakning 
av dessa systems funktion och 
ändamålsenlighet, bland annat genom 
utveckling och upprätthållande av 
nödvändiga IT-verktyg.

(9) Åtgärder för att underlätta 
konsumenternas tillgång till 
tvistlösningsmekanismer, på individuell 
och i förekommande fall kollektiv nivå,
särskilt onlinesystem och andra system för 
alternativ tvistlösning, samt övervakning 
av dessa systems funktion och 
ändamålsenlighet, bland annat genom 
utveckling och upprätthållande av 
nödvändiga IT-verktyg, varvid särskild 
hänsyn ska tas till specifika åtgärder för 
utsatta personer, till exempel äldre 
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och/eller lågutbildade personer.

Or. fr

Motivering

Denna text överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen av artikel 3.1 c och av 
bilaga I.9.

Ändringsförslag 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Åtgärder för att involvera 
konsumentorganisationer i den praktiska 
organisationen av och deltagandet i 
systemen för alternativ tvistlösning, 
särskilt när konsumentorganisationerna 
i fråga är tänkta att vara företrädare och 
experter i styrelsen för ett organ för 
alternativ tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c – led 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Organisation och samordning av 
befintliga resurser och kontaktpunkter 
och därigenom underlättande av åtgärder 
för att tillhandahålla medborgarna 
korrekt information.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De har fått i uppdrag att företräda 
konsumenternas intressen på unionsnivå av 
sådana organisationer i minst hälften av
medlemsstaterna som enligt nationella 
bestämmelser eller nationell praxis 
företräder konsumenter och är verksamma 
på regional eller nationell nivå.

b) De har fått i uppdrag att företräda 
konsumenternas intressen på unionsnivå av 
sådana organisationer som enligt nationella 
bestämmelser eller nationell praxis 
företräder konsumenter och är verksamma 
på regional eller nationell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i mitten av 2018 ska kommissionen 
ställa samman en utvärderingsrapport om 
de mål som uppnåtts genom åtgärderna 
(resultat och verkan för varje åtgärd), om 
hur effektivt medlen utnyttjats och
mervärdet för unionen, så att ett beslut kan 
fattas om huruvida åtgärderna ska 
förlängas, ändras eller avslutas. 
Utvärderingen ska dessutom gälla 
möjligheterna till förenkling, den interna 
och externa överensstämmelsen, målens 
relevans även i framtiden samt åtgärdernas 
bidrag till unionens prioriterade mål om 
smart och hållbar tillväxt för alla. 
Slutsatserna av utvärderingen av det 
föregående programmets långsiktiga 
verkan ska beaktas.

Senast i mitten av 2018 ska kommissionen 
ställa samman en utvärderingsrapport om 
de mål som uppnåtts genom åtgärderna 
(resultat och verkan för varje åtgärd), om 
hur effektivt medlen utnyttjats och 
mervärdet för unionen, så att ett beslut kan 
fattas om huruvida åtgärderna ska 
förlängas, ändras eller avslutas. 
Utvärderingen ska dessutom gälla 
möjligheterna till förenkling, den interna 
och externa överensstämmelsen, målens 
relevans även i framtiden samt åtgärdernas 
bidrag till unionens prioriterade mål om 
smart och hållbar tillväxt för alla, och ta 
hänsyn till att den inriktning på 
”konkurrenskraft” och 
”kostnadsminskningar” som ligger till 
grund för Lissabonstrategin också 
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förvärrade de allvarliga ekonomiska 
obalanserna inom euroområdet (länder 
med stora exportöverskott jämfört med 
länder med stora underskott i 
bytesbalansen i nuläget) och i unionen 
mer allmänt, varigenom unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning undergrävdes.
Slutsatserna av utvärderingen av det 
föregående programmets långsiktiga 
verkan ska beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15
Utövande av delegering utgår

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.
2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3 ska ges kommissionen för 
tidsperioden 2014–2020 då programmet 
ska genomföras.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare angett datum. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter 
som redan trätt i kraft.
4. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
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Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antagits enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om ingen 
invändning görs av Europaparlamentet 
eller rådet inom två månader efter det att 
akten delgetts Europaparlamentet och 
rådet eller om Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av denna period, har 
informerat kommissionen om att de inte 
kommer att göra några invändningar. 
Denna period ska förlängas med två 
månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 112
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyte mellan tillsynstjänstemän samt 
utbildning.

(c) Utbyte mellan tillsynstjänstemän samt 
utbildning, framför allt med inriktning på 
riskutsatta sektorer.

Or. fr

Motivering

I verksamhetsrapporten för 2010 från EU:s system för snabbt informationsutbyte om farliga 
produkter (Rapex) anges att en stor del av antalet anmälningar av produkter som inte ansågs 
vara förenliga med EU-lagstiftningen gällde vissa sektorer, framför allt textilier (32 %) och 
leksaker (25 %).

Ändringsförslag 113
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sammanställning av ett faktaunderlag 
som kan användas för utformning av 
politik på områden som påverkar 
konsumenter.

4. Sammanställning av och förbättring av 
tillgängligheten för ett faktaunderlag som 
kan användas för utformning av politik på 
områden som påverkar konsumenter, för 
utarbetande av smarta och målinriktade 
bestämmelser och för kartläggning av 
eventuella marknadsstörningar eller nya 
konsumentbehov.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att lydelsen av denna punkt överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen 
av artikel 4 b led 4.

Ändringsförslag 114
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stöd till konsumentorganisationer 5. Ekonomiskt stöd till driftskostnaderna 
för europeiska konsumentorganisationer.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att lydelsen av denna punkt överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen 
av artikel 4 b led 5.

Ändringsförslag 115
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kapacitetsuppbyggnad inom regionala, 
nationella och europeiska 
konsumentorganisationer, bland annat 
genom utbildning och utbyte av god praxis 
och sakkunskaper mellan personalen, 
särskilt i konsumentorganisationer i 
medlemsstater där man i samband med 
övervakningen av konsumentmarknaderna 
och konsumenternas situation kunnat 
konstatera att förtroendet och 
medvetenheten bland konsumenterna är 
relativt lågt.

(b) Kapacitetsuppbyggnad inom lokala,
regionala, nationella och europeiska 
konsumentorganisationer, bland annat 
genom utbildning – som kan ges på olika 
språk och på hela unionens territorium –
och utbyte av god praxis och sakkunskaper 
mellan personalen, särskilt i 
konsumentorganisationer i medlemsstater 
där de är otillräckligt utvecklade eller där 
man i samband med övervakningen av 
konsumentmarknaderna och 
konsumenternas situation kunnat 
konstatera att förtroendet och 
medvetenheten bland konsumenterna är 
relativt lågt.

Or. fr

Motivering

Programmet bör lägga tonvikten på en förstärkning av konsumentskyddet i de medlemsstater 
där konsumentorganisationerna är otillräckligt utvecklade. Dessutom har utvärderingen från 
TRACE visat att det finns en önskan om diversifiering av språk och utbildningsplatser, så att 
så många organisationer som möjligt kan inbegripas.

Ändringsförslag 116
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Finansieringsmekanismer för stöd till 
konsumentorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 117
Robert Rochefort
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Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kapacitetsuppbyggnad inom lokala, 
regionala, nationella och europeiska 
konsumentorganisationer och 
förstärkning av insynen och utbytet av 
god praxis och sakkunskaper.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att lydelsen av denna punkt överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen 
av artikel 4.1 b led 5a (ny).

Ändringsförslag 118
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Åtgärder för att förbättra insynen på 
konsumentmarknaderna och 
konsumentupplysningen.

6. Åtgärder för att förbättra insynen på 
konsumentmarknaderna och 
konsumentupplysningen, särskilt genom 
webbplatser för prisjämförelser där det 
finns jämförbara, tillförlitliga och 
lättillgängliga uppgifter, bland annat om 
gränsöverskridande handel.

Or. fr

Motivering

Denna text överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen av artikel 4 b led 6.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Åtgärder som ger konsumenterna bättre 
tillgång till relevant information om 
produkter och marknader.

(c) Åtgärder som ger konsumenterna bättre 
tillgång till relevant information om varor
och tjänster på den inre marknaden så att 
det blir möjligt för konsumenterna att 
jämföra inte bara priser utan också 
kvaliteten, såväl online som offline och 
även vid gränsöverskridande köp.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Utveckling av ett certifieringsmärke –
och övervakning av dess införande – för 
webbplatser som jämför priser enligt en 
harmoniserad metod för prisjämförelser.

Or. en

Motivering

En gemensam metod som införs och kommer till uttryck i form av ett certifieringsmärke skulle 
garantera jämförbarheten hos konkurrerande prisjämförelsewebbplatser och skulle även höja 
tillförlitligheten vid prisjämförelser till förmån för konsumenterna.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Stöd för spridning av information om (h) Stöd för spridning av information om 
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konsumentfrågor, även stöd till medier för 
främjande av konsumentmakt och 
konsumentinflytande samt tillsyn.

konsumentfrågor, även genom att 
uppmuntra medierna att ta ansvar när det 
gäller att tillhandahålla korrekt 
information, höja medvetenheten och öka 
konsumentinflytandet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Särskilt fokus på information till 
barn med garantier för ansvarsfull reklam 
där man avstår från aggressiva och 
vilseledande såväl tv- som 
onlinereklaminslag.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(hb) Särskilt fokus på utsatta 
konsumenter som har svårt att få tillgång 
till och förstå konsumentinformation, i 
syfte att se till att dessa konsumenter inte 
vilseleds.

Or. en

Ändringsförslag 124
Robert Rochefort
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Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Åtgärder för att förbättra 
konsumentutbildningen.

7. Åtgärder för att förbättra den livslånga
konsumentutbildningen.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att lydelsen av denna punkt överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen 
av artikel 4 b led 7.

Ändringsförslag 125
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – mål III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättigheter och rättelse: Att stärka 
konsumenternas rättigheter, särskilt genom 
reglering och bättre möjligheter att få 
rättelse, bland annat genom alternativ 
tvistlösning.

Rättigheter och rättelse: Att utveckla och
stärka konsumenternas rättigheter, särskilt 
genom reglering och bättre möjligheter att 
få rättelse, på individuell och i 
förekommande fall kollektiv nivå, bland 
annat genom alternativ tvistlösning.

Or. fr

Motivering

Denna text överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen av artikel 3.1 c.

Ändringsförslag 126
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 9 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Åtgärder för att underlätta 
konsumenternas tillgång till 
tvistlösningsmekanismer, särskilt system 
för alternativ tvistlösning, även online, 
samt övervakning av dessa systems 
funktion och verkningsgrad, vilket kan 
innebära utveckling och upprätthållande av 
nödvändiga IT-verktyg.

9. Åtgärder för att underlätta 
konsumenternas tillgång till 
tvistlösningsmekanismer, på individuell 
och i förekommande fall kollektiv nivå,
särskilt system för alternativ tvistlösning, 
även online, samt övervakning av dessa 
systems funktion och verkningsgrad, 
varvid särskild hänsyn ska tas till 
specifika åtgärder för utsatta personer, till 
exempel äldre och/eller lågutbildade 
personer; åtgärder för att övervaka 
tvistlösningsmekanismernas funktion och 
verkningsgrad för konsumenterna, vilket 
kan innebära utveckling och 
upprätthållande av nödvändiga IT-verktyg 
samt utbyte av god praxis och goda 
befintliga erfarenheter i medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Denna text överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen av artikel 4 c led 9 och 9a.

Ändringsförslag 127
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ekonomiskt stöd för 
konsumentorganisationers deltagande i 
organ för alternativ tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil
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Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Ekonomiskt stöd för åtgärder som 
vidtas i samarbete med offentliga eller 
ideella organ som ingår i nätverk i unionen 
och bistår konsumenterna med information 
och stöd så att de kan utnyttja sina 
rättigheter och få tillgång till lämpliga 
tvistlösningsmekanismer, även 
onlinesystem för tvistlösning utanför 
domstol (nätverket av europeiska 
konsumentcentrum), till exempel följande:

11. Ekonomiskt stöd för åtgärder som 
vidtas i samarbete med offentliga eller 
ideella organ som ingår i nätverk i unionen 
och bistår konsumenterna med information 
och stöd så att de kan utnyttja sina 
rättigheter och få tillgång till lämpliga 
tvistlösningsmekanismer, även ett 
onlinesystem för tvistlösning utanför 
domstol (onlineplattformen för 
tvistlösning), till exempel följande:

Or. en

Motivering

Det europeiska onlinesystemet för tvistlösning kommer att tillhandahållas genom en 
elektronisk plattform i enlighet med förslaget till förordning om tvistlösning online vid 
konsumenttvister.

Ändringsförslag 129
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Ekonomiskt stöd för åtgärder som 
vidtas i samarbete med offentliga eller 
ideella organ som ingår i nätverk i unionen 
och bistår konsumenterna med information 
och stöd så att de kan utnyttja sina 
rättigheter och få tillgång till lämpliga 
tvistlösningsmekanismer, även 
onlinesystem för tvistlösning utanför 
domstol (nätverket av europeiska 
konsumentcentrum), till exempel följande:

11. Ekonomiskt stöd för gemensamma
åtgärder och undertecknande av 
partnerskapsavtal med offentliga eller 
ideella organ som ingår i nätverk i unionen 
och bistår konsumenterna med information 
och stöd så att de kan utnyttja sina 
rättigheter och få tillgång till lämpliga 
tvistlösningsmekanismer, även 
onlinesystem för tvistlösning utanför 
domstol (nätverket av europeiska 
konsumentcentrum), till exempel följande:

Or. fr
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Motivering

Denna text överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen av artikel 4 d led 11. Texten är 
även förenlig med ändringsförslag 62 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 130
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga I – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Ekonomiskt stöd till samordning och 
nätverkande mellan 
konsumentorganisationer så att dessa kan 
vidta gemensamma åtgärder mot 
otillbörliga affärsmetoder med en 
EU-dimension.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – mål 2 – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antalet unika 
besökare

Konsumentsidor 
på onlineportalen 
Ditt Europa 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_sv.htm)

Uppgift saknas Ökning med 
500 % om 7 år

Or. en

Motivering

Som en enda kontaktpunkt online för företagens och medborgarnas rättigheter måste portalen 
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Ditt Europa öka sin synlighet bland konsumenterna betydligt.

Ändringsförslag 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Förslag till förordning
Bilaga II – mål 3 – tabell – kolumn 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål Mål
50 % om 7 år 75 % om 7 år

38 500 (+ 120 %) om 7 år 200 000 (+ 1 140 %) om 7 år

Or. en

Ändringsförslag 133
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga II – mål 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål 3: Rättigheter och rättelse: Att stärka 
konsumenternas rättigheter, särskilt genom 
reglering och bättre möjligheter att få 
rättelse, bland annat genom alternativ 
tvistlösning.

Mål 3: Rättigheter och rättelse: Att 
utveckla och stärka konsumenternas 
rättigheter, särskilt genom reglering och 
bättre möjligheter att få rättelse, på 
individuell och i förekommande fall 
kollektiv nivå, bland annat genom 
alternativ tvistlösning.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att lydelsen av denna punkt överensstämmer med den nya föreslagna lydelsen 
av artikel 3.1 c.


