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Grozījums Nr. 1
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē apropriāciju palielinājumu 
12 01. un 12 02. nodaļā, kuru tas uzskata 
par nepieciešamu saistībā ar ieguvumiem, 
ko ES ekonomikai kopumā sniedz iekšējais 
tirgus, it īpaši ekonomiskās lejupslīdes 
laikā; tādēļ aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumiem, kā likvidēt atlikušos 
šķēršļus vienotajam tirgum, lai palielinātu 
šādus ieguvumus; uzsver pakalpojumu 
nozares nozīmīgumu vienotā tirgus 
kontekstā un tādēļ par vienu no 
pamatprioritātēm uzskata Pakalpojumu 
direktīvas īstenošanu; mudina Komisiju 
pastiprināt centienus uz faktiem balstītas 
politikas jomā, kura pamatotos uz 
padziļinātām zināšanām par tirgu, 
ekonomisko analīzi un atbilstīgu 
instrumentu izvēli; turklāt prasa Komisijai 
cieši sadarboties ar dalībvalstīm un 
izveidot tādu administratīvo kultūru, kas 
nodrošinātu vienkāršākus noteikumus un 
problēmu efektīvu risināšanu; šajā sakarībā 
norāda uz semināru, amatpersonu apmaiņas 
un citu apmācības pasākumu nozīmi, lai 
amatpersonām un tiesnešiem palīdzētu 
pareizi transponēt un piemērot vienotā 
tirgus noteikumus, kā arī uzraudzīt to 
izpildi;

3. atzinīgi vērtē nelielo apropriāciju 
palielinājumu 12 01. un 12 02. nodaļā, 
kuru tas uzskata par nepieciešamu saistībā 
ar ieguvumiem, ko ES ekonomikai kopumā 
sniedz iekšējais tirgus, it īpaši ekonomiskās 
lejupslīdes laikā; tādēļ aicina Komisiju 
nākt klajā ar priekšlikumiem, kā likvidēt 
atlikušos šķēršļus vienotajam tirgum, lai 
palielinātu šādus ieguvumus; uzsver 
pakalpojumu nozares nozīmīgumu vienotā 
tirgus kontekstā un tādēļ par vienu no 
pamatprioritātēm uzskata Pakalpojumu 
direktīvas īstenošanu; mudina Komisiju 
pastiprināt centienus uz faktiem balstītas 
politikas jomā, kura pamatotos uz 
padziļinātām zināšanām par tirgu, 
ekonomisko analīzi un atbilstīgu 
instrumentu izvēli; turklāt prasa Komisijai 
cieši sadarboties ar dalībvalstīm un 
izveidot tādu administratīvo kultūru, kas 
nodrošinātu vienkāršākus noteikumus un 
problēmu efektīvu risināšanu; uzsver 
nepieciešamību ar direktīvu īstenošanu 
saistītās administratīvās procedūras 
ievietot tiešsaistē un vienkāršot 
administratīvās formalitātes arī svarīgāko 
pasākumu īstenošanas procesā, ne tikai to 
pēcizpildes vērtēšanā; šajā sakarībā norāda 
uz semināru, amatpersonu apmaiņas un 
citu apmācības pasākumu nozīmi, lai 
amatpersonām un tiesnešiem palīdzētu 
pareizi transponēt un piemērot vienotā 
tirgus noteikumus, kā arī uzraudzīt to 
izpildi, veicinot šo noteikumu 
vienkāršošanu un izvairoties no jaunu 
šķēršļu radīšanas;

Or. pt
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Grozījums Nr. 2
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē atsevišķas SOLVIT tīklam 
paredzētas budžeta pozīcijas izveidi 
2009. gada budžetā un prasa to pastiprināt 
2010. gada budžetā; aicina dalībvalstis 
palielināt šim tīklam piešķirtos finanšu un 
cilvēkresursus, jo tas ir efektīvs mehānisms 
bezmaksas strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā; prasa Komisijai pastiprināt 
centienus attiecībā uz apmācību un 
SOLVIT tīkla darbību veicināšanas 
finansēšanu visās dalībvalstīs; mudina 
Komisiju arī paātrināt to dažādo 
pakalpojumu sistēmas efektivitātes 
palielināšanu, kuri saistīti ar informācijas 
un konsultāciju sniegšanu vienotā tirgus 
jomā; tādēļ stingri atbalsta vienotā tirgus 
palīdzības dienestu koncepciju, izveidojot 
vienotas ieejas tīmekļa vietni;

4. atzinīgi vērtē atsevišķas SOLVIT tīklam 
paredzētas budžeta pozīcijas izveidi 
2009. gada budžetā un prasa to pastiprināt 
2010. gada budžetā; aicina dalībvalstis 
palielināt šim tīklam piešķirtos finanšu un 
cilvēkresursus, jo tas ir efektīvs mehānisms 
bezmaksas strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā, novēršot lietu nonākšanu tiesu 
sistēmā, kura bieži vienattiecīgo 
jautājumu padara sarežģītāku un kuras 
mehānismi, kas paredzēti indivīda 
aizsardzības garantēšanai, nereti kavē 
piekļuvi tiesai; prasa Komisijai pastiprināt 
centienus attiecībā uz apmācību un 
SOLVIT tīkla darbību veicināšanas 
finansēšanu visās dalībvalstīs; mudina 
Komisiju arī paātrināt to dažādo 
pakalpojumu sistēmas efektivitātes 
palielināšanu, kuri saistīti ar informācijas 
un konsultāciju sniegšanu vienotā tirgus 
jomā; tādēļ stingri atbalsta vienotā tirgus 
palīdzības dienestu koncepciju, izveidojot 
vienotas ieejas tīmekļa vietni;

Or. pt

Grozījums Nr. 3
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata 14.04. nodaļā programmai 
„Muita 2013” piešķirto summu par 
atbilstīgu, lai sasniegtu šīs politikas 

5. uzskata 14.04. nodaļā programmai 
„Muita 2013” piešķirtās summas 
palielinājumu par pamatotu un atbilstīgu, 
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mērķus, piemēram, drošības un ārējo 
robežu aizsardzības pastiprināšanu, 
atbalstu cīņai pret nelikumīgu tirdzniecību 
un krāpšanu un muitas sistēmu efektivitātes 
uzlabošanu; uzsver to, ka šī programma 
sniedz ieguldījumu minēto mērķu 
sasniegšanā, uzlabojot dalībvalstu 
koordināciju un sadarbību, veicinot 
paraugprakses un zinātības apmaiņu un 
raugoties, lai tiktu pareizi piemēroti 
Kopienas tiesību akti;

lai sasniegtu šīs politikas mērķus, 
piemēram, drošības un nu jau pagarināto 
ārējo robežu aizsardzības pastiprināšanu, 
atbalstu cīņai pret nelikumīgu tirdzniecību 
un krāpšanu un muitas sistēmu efektivitātes 
uzlabošanu; uzsver to, ka šī programma 
sniedz ieguldījumu minēto mērķu 
sasniegšanā, uzlabojot dalībvalstu 
koordināciju un sadarbību, veicinot 
paraugprakses un zinātības apmaiņu un 
raugoties, lai tiktu pareizi piemēroti 
Kopienas tiesību akti;

Or. pt

Grozījums Nr. 4
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda uz patērētāju aizsardzības 
politikas (17.02. nodaļa) lomu iekšējā 
tirgus attīstībā, nodrošinot veselībai 
nekaitīgus produktus un pakalpojumus, 
visiem patērētājiem vienlīdzīgas tiesības un 
uzņēmumiem — vienādus konkurences 
noteikumus; uzsver nozīmi, kāda ir ciešai
Kopienas, dalībvalstu un trešo valstu, 
tostarp ASV un Ķīnas, sadarbībai
efektīvāku izpildes uzraudzības mehānismu 
jomā, lai panāktu patērētāju lielāku 
uzticību, it īpaši ekonomiskās krīzes laikā; 
mudina Komisiju izveidot zināšanu bāzi un 
apmācību programmas tirgus uzraudzības 
jomā, kas nostiprinās pašreizējās 
kompetento iestāžu sadarbības struktūras; 
aicina Komisiju ierosināt turpmāku 
Kopienas darbību Eiropas patērētāju 
aizsardzības centru nostiprināšanai; par 
vienu no prioritātēm uzskata kopīgus 
centienus patērētāju izglītošanas jomā, it 
īpaši attiecībā uz finansēm, neatkarīgi no 
viņu vecuma un izglītības līmeņa;

6. norāda uz patērētāju aizsardzības 
politikas (17.02. nodaļa) lomu iekšējā 
tirgus attīstībā, nodrošinot veselībai 
nekaitīgus produktus un pakalpojumus, 
visiem patērētājiem vienlīdzīgas tiesības un 
uzņēmumiem — vienādus konkurences 
noteikumus; tomēr atzīmē, ka situācija 
šajā jomā pasliktinās un ka tas neatbilst 
tālejošajai Kopienas, dalībvalstu un trešo 
valstu, tostarp ASV un Ķīnas, sadarbības 
programmai efektīvāku izpildes 
uzraudzības mehānismu jomā, lai panāktu 
patērētāju lielāku uzticību, it īpaši 
ekonomiskās krīzes laikā; mudina 
Komisiju izveidot zināšanu bāzi un 
apmācību programmas tirgus uzraudzības 
jomā, kas nostiprinās pašreizējās 
kompetento iestāžu sadarbības struktūras; 
aicina Komisiju ierosināt turpmāku 
Kopienas darbību Eiropas patērētāju 
aizsardzības centru nostiprināšanai; par 
vienu no prioritātēm uzskata kopīgus 
centienus patērētāju izglītošanas jomā, it 
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īpaši attiecībā uz finansēm un 
komunikāciju sistēmām un tīkliem, 
neatkarīgi no viņu vecuma un izglītības 
līmeņa;

Or. pt

Grozījums Nr. 5
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst nozīmi, kāda ir patēriņa preču tirgu 
uzraudzībai, izmantojot „rezultātu tablo” 
konsolidēšanu un saistītus tirgus pētījumus, 
kas pamatojas uz patērētāju uzvedību un 
šādu tirgu darbību raksturojošu datu 
vākšanu; tādēļ turpmāk aicina strādāt pie 
sagatavošanas darbības “Uzraudzības 
pasākumi patērētāju aizsardzības politikas 
jomā”, kas ļautu turpināt pašreizējos 
apsekojumus un pētījumus un finansēt 
turpmākus tirgus pētījumus, tādējādi 
uzlabojot patēriņa preču tirgus „rezultātu 
tablo” kvalitāti.

7. atzīst un uzsver nozīmi, kāda ir patēriņa 
preču tirgu uzraudzībai, izmantojot 
„rezultātu tablo” konsolidēšanu un saistītus 
tirgus pētījumus, kas pamatojas uz 
patērētāju uzvedību un šādu tirgu darbību 
raksturojošu datu vākšanu; tādēļ turpmāk 
aicina strādāt pie sagatavošanas darbības 
“Uzraudzības pasākumi patērētāju 
aizsardzības politikas jomā”, kas ļautu 
turpināt pašreizējos apsekojumus un 
pētījumus un finansēt turpmākus tirgus 
pētījumus, tādējādi uzlabojot patēriņa 
preču tirgus „rezultātu tablo” kvalitāti.

Or. pt


