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Amendamentul 1
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută majorările de la capitolele 12 01 și 
12 02, pe care le consideră necesare 
datorită beneficiilor pieței unice pentru 
întreaga economie a UE, în special în 
timpul crizei economice; solicită prin 
urmare Comisiei să prezinte propuneri în 
vederea eliminării barierelor rămase în 
calea pieței unice pentru a crește aceste 
beneficii; subliniază importanța sectorului 
serviciilor pentru piața unică și consideră 
așadar că punerea în aplicare a Directivei 
privind serviciile este o prioritate; 
încurajează Comisia să își intensifice 
eforturile în direcția unei politici realiste 
axate pe o cunoaștere solidă a pieței, pe 
analiză economică și pe alegerea 
instrumentelor potrivite; solicită Comisiei 
să coopereze strâns cu statele membre și să 
dezvolte o cultură administrativă bazată pe 
o reglementare mai simplă și pe o 
soluționare eficace a problemelor; 
subliniază, în acest context, importanța 
atelierelor, a schimburilor de funcționari și 
a altor activități de formare care să ajute 
funcționarii și magistrații să transpună, să 
aplice și să asigure în mod corect 
respectarea normelor referitoare la piața 
unică;

3. salută majorările ușoare de la capitolele 
12 01 și 12 02, pe care le consideră 
necesare datorită beneficiilor pieței unice 
pentru întreaga economie a UE, în special 
în timpul crizei economice; solicită prin 
urmare Comisiei să prezinte propuneri în 
vederea eliminării barierelor rămase în 
calea pieței unice pentru a crește aceste 
beneficii; subliniază importanța sectorului 
serviciilor pentru piața unică și consideră 
așadar că punerea în aplicare a Directivei 
privind serviciile este o prioritate; 
încurajează Comisia să își intensifice 
eforturile în direcția unei politici realiste 
axate pe o cunoaștere solidă a pieței, pe 
analiză economică și pe alegerea 
instrumentelor potrivite; solicită Comisiei 
să coopereze strâns cu statele membre și să 
dezvolte o cultură administrativă bazată pe 
o reglementare mai simplă și pe o 
soluționare eficace a problemelor;
accentuează necesitatea de a 
dematerializa procesele administrative 
aferente implementării directivelor și de a 
simplifica formalitățile administrative 
legate de executarea măsurilor principale, 
nu doar cele legate de evaluarea lor ex-
post; subliniază, în acest context, 
importanța atelierelor, a schimburilor de 
funcționari și a altor activități de formare 
care să ajute funcționarii și magistrații să 
transpună, să aplice și să asigure în mod 
corect respectarea normelor referitoare la 
piața unică, încurajând simplificarea lor și 
împiedicând crearea de noi bariere;
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Amendamentul 2
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută crearea unei linii bugetare 
separate pentru rețeaua SOLVIT în bugetul 
2009 și solicită consolidarea ei în bugetul 
2010; invită statele membre să sporească 
resursele umane și financiare alocate 
acestei rețele care reprezintă un mecanism 
extrajudiciar de soluționare a litigiilor 
eficace și gratuit; solicită Comisiei să își 
intensifice eforturile de finanțare a 
activităților de formare și promovare cu 
privire la rețeaua SOLVIT în toate statele 
membre; încurajează, de asemenea, 
Comisia, să accelereze integrarea 
diferitelor servicii care oferă informații și 
consiliere în ceea ce privește piața unică; 
sprijină ferm așadar conceptul serviciilor 
de asistență privind piața unică prin crearea 
unui portal unic;

4. salută crearea unei linii bugetare 
separate pentru rețeaua SOLVIT în bugetul 
2009 și solicită consolidarea ei în bugetul 
2010; invită statele membre să sporească 
resursele umane și financiare alocate 
acestei rețele care reprezintă un mecanism 
extrajudiciar de soluționare a litigiilor 
eficace și gratuit, evitând introducerea 
unor procese în sistemul judiciar care 
adesea are tendința de a complica 
lucrurile și în care mecanismele existente 
de garantare a apărării persoanelor 
împiedică frecvent accesul la justiție;
solicită Comisiei să își intensifice eforturile 
de finanțare a activităților de formare și 
promovare cu privire la rețeaua SOLVIT în 
toate statele membre; încurajează, de 
asemenea, Comisia, să accelereze 
integrarea diferitelor servicii care oferă 
informații și consiliere în ceea ce privește 
piața unică; sprijină ferm așadar conceptul 
serviciilor de asistență privind piața unică 
prin crearea unui portal unic;
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Amendamentul 3
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că suma alocată la capitolul 
14 04 programului Vamă 2013 este 
adecvată pentru realizarea obiectivelor din 
acest domeniu de politică, precum întărirea 

5. consideră că majorarea sumei alocate la 
capitolul 14 04 programului Vamă 2013 
este justificată și adecvată pentru 
realizarea obiectivelor din acest domeniu 
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securității și protejarea frontierelor externe, 
sprijinirea luptei împotriva traficului ilegal 
și a fraudei și creșterea eficienței 
sistemelor vamale; subliniază că programul 
în cauză contribuie la realizarea acestor 
obiective prin îmbunătățirea coordonării și 
cooperării dintre statele membre, 
promovarea schimbului de bune practici și 
cunoștințe și monitorizarea aplicării 
corecte a legislației comunitare;

de politică, precum întărirea securității și 
protejarea frontierelor externe în prezent 
extinse, sprijinirea luptei împotriva 
traficului ilegal și a fraudei și creșterea 
eficienței sistemelor vamale; subliniază că 
programul în cauză contribuie la realizarea 
acestor obiective prin îmbunătățirea 
coordonării și cooperării dintre statele 
membre, promovarea schimbului de bune 
practici și cunoștințe și monitorizarea 
aplicării corecte a legislației comunitare;
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Amendamentul 4
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul politicii de protecție a 
consumatorilor de la capitolul 17 02 în 
dezvoltarea unei piețe interne cu produse și 
servicii sigure, drepturi egale pentru toți 
consumatorii și condiții de piață echitabile 
pentru toate societățile; subliniază 
importanța unei cooperări strânse între 
Comunitate, statele membre și țările terțe, 
inclusiv SUA și China, în vederea 
instituirii unor mecanisme de control mai 
eficace pentru a spori încrederea 
consumatorilor, în special în timpul crizei 
economice; îndeamnă Comisia să creeze o 
bază de cunoștințe și programe de formare 
în domeniul supravegherii pieței care să 
consolideze structurile de cooperare 
existente între autoritățile competente;
invită Comisia să propună măsuri 
comunitare suplimentare pentru a 
consolida centrele europene ale 
consumatorilor; consideră eforturile 
comune în vederea educării consumatorilor 
drept o prioritate, în special în ceea ce 
privește cunoștințele financiare, indiferent 

6. subliniază rolul politicii de protecție a 
consumatorilor de la capitolul 17 02 în 
dezvoltarea unei piețe interne cu produse și 
servicii sigure, drepturi egale pentru toți 
consumatorii și condiții de piață echitabile 
pentru toate societățile; constată totuși că 
s-a înregistrat un regres, incompatibil cu 
ambițiosul program de cooperare între 
Comunitate, statele membre și țările terțe, 
inclusiv SUA și China, în ceea ce privește 
instituirea unor mecanisme de control mai 
eficace pentru a spori încrederea 
consumatorilor, în special în timpul crizei 
economice; îndeamnă Comisia să creeze o 
bază de cunoștințe și programe de formare 
în domeniul supravegherii pieței care să 
consolideze structurile de cooperare 
existente între autoritățile competente;
invită Comisia să propună măsuri 
comunitare suplimentare pentru a 
consolida centrele europene ale 
consumatorilor; consideră eforturile 
comune în vederea educării consumatorilor 
drept o prioritate, în special în ceea ce 
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de vârsta și nivelul de educație al 
consumatorilor;

privește cunoștințele financiare și 
dispozitivele și rețelele de comunicare, 
indiferent de vârsta și nivelul de educație al 
consumatorilor;
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Amendamentul 5
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște importanța monitorizării 
piețelor de consum prin consolidarea unui 
tablou de bord și a studiilor de piață conexe 
bazate pe colectarea de date referitoare la 
comportamentul consumatorilor și la 
funcționarea piețelor respective; solicită 
prin urmare instituirea unei acțiuni 
pregătitoare suplimentare intitulate 
„Măsuri de monitorizare în domeniul 
politicii de protecție a consumatorilor” care 
să permită continuarea sondajelor și 
studiilor existente, precum și finanțarea 
altor studii de piață, îmbunătățind astfel 
calitatea tabloului de bord al piețelor de 
consum.

7. recunoaște și subliniază importanța 
monitorizării piețelor de consum prin 
consolidarea unui tablou de bord și a 
studiilor de piață conexe bazate pe 
colectarea de date referitoare la 
comportamentul consumatorilor și la 
funcționarea piețelor respective; solicită 
prin urmare instituirea unei acțiuni 
pregătitoare suplimentare intitulate 
„Măsuri de monitorizare în domeniul 
politicii de protecție a consumatorilor” care 
să permită continuarea sondajelor și 
studiilor existente, precum și finanțarea 
altor studii de piață, îmbunătățind astfel 
calitatea tabloului de bord al piețelor de 
consum.
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