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Program Unije za večje vključevanje potrošnikov v oblikovanje politike na 

področju finančnih storitev ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje 

specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov 

finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 

2017–2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0388), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in točke (b) člena 169(2) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0220/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 

20161, 

– ob upoštevanju začasnega sporazuma, ki ga je pristojni odbor odobril v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. marca 2017, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora 

za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0008/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno 

spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog; 

                                                 
1  UL C 34, 2.2.2017, str. 117. 



3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



P8_TC1-COD(2016)0182 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 

programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov 

in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na 

področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/826.) 


