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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden för yttrandet ser positivt på att det allmänna målet för det nya 
konsumentprogrammet enligt kommissionens förslag är att stärka den medvetna 
konsumentens ställning på den inre marknaden, och i synnerhet att det ska finnas verktyg för 
att upptäcka bristande standarder och praxis och för att vidta effektiva åtgärder i hela EU. Det 
är mycket viktigt att konsumenterna kan känna sig trygga när de utövar sina rättigheter enligt 
unionslagstiftningen och att de, om något går snett, kan lita på att deras rättigheter försvaras 
och att de har möjlighet att få rättelse.

Mot denna bakgrund välkomnar föredraganden de aktuella förslagen om tvistlösning online 
vid konsumenttvister (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) och 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (direktivet om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister), och föreslår därför ett antal ändringar av förslaget till konsumentprogram i 
syfte att se till att dessa initiativ kommer att få tillräckliga resurser.

När det gäller mål IV om tillsyn anser föredraganden att insatserna bör intensifieras med 
avseende på administrativt samarbete och tillsynssamarbete med tredjeländer som inte deltar i 
programmet, särskilt genom att även främja ytterligare samarbete med internationella 
organisationer som arbetar med tillsyn i samband med konsumentskyddsfrågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
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 fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, bör ges
hög prioritet. Samordningen med unionens 
övriga politikområden och program är 

(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 fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, har hög 
prioritet. Samordningen med unionens 
övriga politikområden och program är 
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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.

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.

Ändringsförslag 2
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. Det förekommer 
emellertid fortfarande skillnader på 
nationell nivå inom dessa områden, och
de åtgärder som vidtas inom ramen för 
programmet bör inriktas på de områden 
som är maximalt harmoniserade, så att 
man skapar klarhet för konsumenterna 
och företagen. De åtgärder som vidtas 
inom ramen för programmet bör övervakas 
så att deras värde och verkan med jämna 
mellanrum kan utvärderas, och fördelarna 
med förenkling, smart lagstiftning och 
minimering av kostnaderna för 
konsumenterna och de administrativa 
bördorna för små och medelstora företag 
bör alltid beaktas. Indikatorer för 
utvärdering av konsumentpolitiken bör tas 
fram.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet med programmet är att stödja det 
politiska målet att stärka den medvetna 
konsumentens ställning på den inre 
marknaden. Programmet kommer därför att 
bidra till att skydda konsumenternas hälsa, 
säkerhet och ekonomiska och rättsliga
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.

Ändringsförslag 4
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 och utbildning: Att 
förbättra den utbildning och upplysning 
som erbjuds konsumenterna och de små 
och medelstora företagen samt göra dem 
mer medvetna om sina rättigheter, ta fram 
ett faktaunderlag som kan användas inom 
konsumentpolitiken och stödja 
konsumentorganisationer.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

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 konsumenternas rättigheter, särskilt 
genom smart reglering och bättre tillgång 
till alternativ tvistlösning till en rimlig 
kostnad.

Detta mål kommer att mätas genom 
utnyttjandet av alternativ tvistlösning vid 

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

inhemska och gränsöverskridande tvister 
och genom verksamheten inom ett 
unionsomfattande onlinesystem för 
tvistlösning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

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 
med tredjeländer och stödja 
konsumenterna genom rådgivning.

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 samarbetet inom 
nätverket för konsumentskyddssamarbete 
och verksamheten inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum samt 
samarbetet med internationella 
organisationer.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder för att förbättra
konsumentutbildningen.

(7) Åtgärder för att förbättra den 
utbildning som erbjuds konsumenterna 
och de små och medelstora företagen.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Bilagan – mål III – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Beredning, bedömning av införlivande, 
övervakning, utvärdering, genomförande 
och tillsyn av konsumentskyddslagstiftning 
och annan reglering i medlemsstaterna 
samt åtgärder för att främja samreglerings-
eller självregleringsinitiativ, som till 
exempel följande:

8. Beredning, bedömning av införlivande, 
övervakning, utvärdering, genomförande 
och tillsyn av konsumentskyddslagstiftning 
och annan reglering i medlemsstaterna 
samt åtgärder för att främja samreglerings-
eller självregleringsinitiativ, som till 
exempel följande:

(c) Studier, förhandsbedömningar, 
utvärderingar, konsekvensbedömningar, 
offentliga samråd, utvärdering av gällande 
lagstiftning.

(a) Studier och smart reglering, såsom 
förhandsbedömningar, utvärderingar, 
konsekvensbedömningar, offentliga samråd
samt utvärdering och förenkling av 
gällande lagstiftning.

(d) Seminarier, konferenser, workshoppar 
och möten med intressegrupper och 
experter.

(b) Seminarier, konferenser, workshoppar 
och möten med intressegrupper och 
experter.

(e) Utveckling och upprätthållande av 
lättillgängliga och offentliga databaser om 
genomförandet av unionens 
konsumentskyddslagstiftning.

(c) Utveckling och upprätthållande av 
lättillgängliga och offentliga databaser om 
genomförandet av unionens 
konsumentskyddslagstiftning.

(ca) Främjande av åtgärder till förmån 
för konsumentskyddet för att minska de 
administrativa bördorna för små och 
medelstora företag.

(f) Utvärdering av de åtgärder som 
vidtagits inom programmet.

(d) Utvärdering av de åtgärder som 
vidtagits inom programmet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Bilagan – mål IV – punkt 10 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Administrativt samarbete och 
tillsynssamarbete med tredjeländer som 
inte deltar i programmet.

(d) Administrativt samarbete och 
tillsynssamarbete med tredjeländer som 
inte deltar i programmet och med 
internationella organisationer.



PE487.762v02-00 8/8 AD\903542SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Konsumentprogram 2014-2020

Referensnummer COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

IMCO
30.11.2011

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

JURI
30.11.2011

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Cecilia Wikström
21.11.2011

Behandling i utskott 26.3.2012 26.4.2012

Antagande 31.5.2012

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

22
1
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn 
Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, 
Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Elisabeth Morin-Chartier


