EK novosti, 22. srpnja 2019.
Sigurnosna unija: suradnja EU-a i SAD-a na suzbijanju financiranja terorista i dalje daje rezultate
Suradnja EU-a i SAD-a na suzbijanju financiranja terorističkih djelatnosti i dalje daje pozitivne
rezultate: između 2016. i 2018. otkriveno je više od 70 000 tragova, od kojih su neki imali ključnu
ulogu u pokretanju istraga vezanih uz terorističke napade na području EU-a, uključujući napade u
Stockholmu, Barceloni i Turkuu.
Prema danas objavljenom zajedničkom izvješću, Komisija je zadovoljna suradnjom EU-a i SAD-a u
okviru Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (TFTP), a temeljni mehanizmi
zaštite i kontrole, npr. zaštita podataka, i dalje se pravilno provode. TFTP ključan je instrument za
dobivanje pravovremenih, preciznih i pouzdanih informacija za prepoznavanje i praćenje terorista i
njihovih mreža na globalnoj razini. Države članice EU-a i Europol sve više koriste taj mehanizam te je
broj tragova otkrivenih zahvaljujući TFTP-u između 2016. i 2018. skočio na 70 991 (u prethodnom
izvještajnom razdoblju iznosio je 8998).
U danas objavljenom izvješću Komisija predlaže redovito slanje povratnih informacija iz država
članica o tragovima dobivenima od SAD-a te podržava kontinuiran rad Europola na pružanju potpore
državama članicama. Sljedeća zajednička revizija sporazuma planira se za 2021. Cijelo izvješće i radni
dokument službi Komisije dostupni su na internetu.
Borba protiv nepoštenih ugovornih uvjeta: Komisija izdala smjernice radi bolje zaštite potrošača
Europska komisija donijela je danas smjernice o nepoštenim ugovornim uvjetima. Smjernicama bi se
udrugama potrošača i pravnim stručnjacima, uključujući suce, trebala zajamčiti bolja pripremljenost
za zaštitu potrošača u EU-u od nepoštenih ugovornih uvjeta.
Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová izjavila je: „Kad god
potrošač kupi proizvod ili uslugu od profesionalnog trgovca, među njima se sklapa ugovor. Ugovori
moraju biti transparentni i ne smiju trgovcima davati nepoštenu prednost pred potrošačima. Nove
smjernice bit će vrijedno sredstvo za zaštitnike prava potrošača i pravne stručnjake.“
Smjernice se temelje na bogatoj sudskoj praksi Suda Europske unije: postojećim presudama o
nepoštenim odredbama u hipotekarnim kreditima, kreditima podignutima u stranim valutama te
ovršnim postupcima na temelju hipoteke kojima je pogođen velik broj potrošača u EU-u. Kao dopunu
smjernicama, europske poduzetničke organizacije sastavile su preporuke o predstavljanju obaveznih
informacija za potrošače te uvjeta i odredbi ugovora na pristupačniji i transparentniji način. Obje su
inicijative proizašle iz provjere prikladnosti (REFIT) zakonodavstva EU-a u području marketinga i
zaštite potrošača, u skladu s Komunikacijom Komisije o novim pogodnostima za potrošače.

Ostale vijesti iz Europske komisije možete pratiti (na engleskom jeziku) na sljedećoj poveznici: Daily
News
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