
23. cselekvés: A fogyasztói szervezetek cselekvési kapacitásának kiterjesztése azokban a tagállamokban,
amelyek nem rendelkeznek régi hagyományokkal a fogyasztóvédelem és a fogyasztóknak a fogyasztóvé-
delmi politikák kidolgozásába történő bevonása terén azáltal, hogy tájékoztató kampányok rendezése és a
közösségi fogyasztóvédelmi szabályok nyomon követése céljából szaktudást biztosító képzést és pénzügyi
forrásokat bocsátanak rendelkezésükre.

24. cselekvés: Konkrét műszaki és jogi szaktanácsadás a fogyasztói szervezeteknek a közösségi jogalkotási és
jogalkotást nem igénylő szakpolitikai kezdeményezések konzultációs folyamatában való részvétele és az
abban való közreműködés támogatására a program szempontjából lényeges területeken, mint például a
nemzetközi piacpolitikában, az általános érdekű szolgáltatások területén vagy a fenntartható gyártás és
fogyasztás tízéves keretprogramjával kapcsolatban.

V. cél: A civil társadalom, a kutatási intézmények és az érdekelt szereplők részvételének fokozása a
fogyasztóvédelmi politikák kidolgozásában, valamint a nemzetközi együttműködés fejlesztése a fogyasz-
tókkal kapcsolatos kutatások területén a társadalmi szükségleteknek való megfelelés és a párhuzamos
munkavégzés elkerülése érdekében

25. cselekvés: A közösségi szintű fogyasztói szervezetek tevékenységének elősegítése és erősítése.

26. cselekvés: A nem kormányzati fogyasztói szervezetek és egyéb érdekeltek hálózatának létrehozása.

27. cselekvés: A közösségi szintű tanácsadói testületek és mechanizmusok megerősítése.

VI. cél: A fogyasztóvédelmi politika céljainak felvétele a központi témák sorába

28. cselekvés: A fogyasztóvédelmi érdekeket érintő közösségi politikák és tevékenységek hatásának érté-
kelésére szolgáló módszerek fejlesztése és alkalmazása.

29. cselekvés: A nemzeti politikák legjobb gyakorlati megoldásainak cseréje a tagállamok között.

VII. cél: A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködés előmozdítása

30. cselekvés: Együttműködési intézkedések nemzetközi szervezetekkel.

31. cselekvés: Együttműködési intézkedések a programban részt nem vevő harmadik országokkal.

32. cselekvés: A fogyasztói szervezetek közötti párbeszéd serkentése.

Valamennyi célhoz kapcsolódóan:

33. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás a fogyasztóvédelmi politika céljainak megvalósítására irányuló, közös-
ségi vagy nemzeti szintű konkrét projektekhez, beleértve a határokon átnyúló információcserét és a legjobb
gyakorlatok terjesztését ösztönző terveket is.

II. MELLÉKLET

KEDVEZMÉNYEZETTEK – A 3. CIKK ALKALMAZÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

1. A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett cselekvésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás
olyan jogi személyeknek vagy jogi személyek társulásainak nyújtható – beleértve bizonyos független köz-
jogi szervezeteket és regionális fogyasztói érdekvédelmi szervezeteket –, amelyek az ipari és kereskedelemi
érdekektől függetlenül tevékenykednek, és a projektek végrehajtásáért felelősek.
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2. A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett cselekvésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás
olyan közösségi fogyasztói szervezeteknek nyújtható, amelyek:

a) nem kormányzati jellegűek és nem haszonszerzésre irányulóak, nem állnak érdekütközésben ipari,
kereskedelmi, szakmai vagy más szempontból, és amelyeknek tevékenységi köre és fő célja a fogyasz-
tók egészségének, biztonságának és érdekeinek előmozdítása és védelme a Közösségben;

b) a tagállamok legalább felében megbízatást kaptak nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetektől a fogyasz-
tók érdekeinek közösségi szintű képviseletére, a nemzeti szabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően
a fogyasztókat képviselik, és regionális vagy nemzeti szinten tevékenykednek; és

c) tagságukról, belső szabályzatukról és pénzügyi forrásaikról kielégítő beszámolót adtak a Bizottság-
nak.

3. A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett cselekvésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás
olyan közösségi fogyasztói szervezeteknek nyújtható, amelyek:

a) nem kormányzati jellegűek és nem haszonszerzésre irányulóak, nem állnak érdekütközésben ipari,
kereskedelmi, szakmai vagy más szempontból, s amelyeknek tevékenységi köre és fő célja a fogyasz-
tók érdekeinek képviselete a közösségi szintű szabályozási folyamat során;

b) megbízatást kaptak a fogyasztók érdekeinek közösségi szintű képviseletére legalább a tagállamok
kétharmadában:

– a tagállamok nemzeti fogyasztói szervezeteit képviselő szervektől a nemzeti szabályozásnak vagy
gyakorlatnak megfelelően, vagy

– ilyen szervek hiányában a tagállamok fogyasztóit képviselő nemzeti fogyasztói szervezetektől a
nemzeti szabályozásnak vagy gyakorlatnak megfelelően, s amelyek nemzeti szinten folytatják
tevékenységüket; és

c) tagságukról, belső szabályzatukról és pénzügyi forrásaikról kielégítő beszámolót adtak a Bizottság-
nak.

4. A 3. cikk (4) bekezdésében említett cselekvésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás a tagállam vagy
az érintett illetékes hatóság által megjelölt, a Bizottság által jóváhagyott közjogi szervezetnek vagy nem
haszonszerzésre irányuló más testületnek ítélhető oda.

P6_TA(2006)0108

A jogi szakmák és a jogrendszerek működéséhez fűződő általános érdek

Az Európai Parlament állásfoglalása a jogi szakmákról és a jogrendszerek működéséhez fűződő álta-
lános érdekről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a jogászok szerepéről szóló, 1990. szeptember 7-i ENSZ alapelvekre,

– tekintettel az Európa Tanácsnak az ügyvédi hivatás gyakorlásának szabadságáról szóló Rec(2000)21
számú, 2000. október 25-i ajánlására,

– tekintettel a Közösségen belül a közjegyzői szakmáról szóló, 1994. január 18-i állásfoglalására (1),

(1) HL C 44., 1994.2.14., 36. o.
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