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Ändringsförslag 1
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
ökningarna av kapitel 12 01 och 12 02, 
vilka det anser vara nödvändiga mot 
bakgrund av de fördelar som den inre 
marknaden medför för EU:s ekonomi som 
helhet, i synnerhet under den rådande 
ekonomiska nedgången. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att lägga 
fram förslag om hur man kunde avskaffa 
de kvarstående hindren på den inre 
marknaden, i syfte att ytterligare stärka 
sådana fördelar. Parlamentet betonar att 
tjänstesektorn är synnerligen viktig för den 
inre marknaden och anser därför att 
genomförandet av tjänstedirektivet är en 
huvudprioritet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka sina ansträngningar 
för att föra en evidensbaserad politik som 
grundar sig på goda kunskaper om 
marknaden, ekonomisk analys och val av 
lämpliga instrument. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att nära 
samarbeta med medlemsstaterna och 
utveckla en administrativ kultur som 
kännetecknas av enklare lagstiftning och 
effektiv problemlösning. Parlamentet 
framhåller i detta sammanhang vikten av 
workshopar, utbytesprogram för 
tjänstemän och annan utbildningsrelaterad 
verksamhet, i syfte att bistå tjänstemän och 
domare i deras arbete att på ett korrekt sätt 
överföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevanden av reglerna för den inre 
marknaden.

3. Europaparlamentet välkomnar de små 
ökningarna av kapitel 12 01 och 12 02, 
vilka det anser vara nödvändiga mot 
bakgrund av de fördelar som den inre 
marknaden medför för EU:s ekonomi som 
helhet, i synnerhet under den rådande 
ekonomiska nedgången. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att lägga 
fram förslag om hur man kunde avskaffa 
de kvarstående hindren på den inre 
marknaden, i syfte att ytterligare stärka 
sådana fördelar. Parlamentet betonar att 
tjänstesektorn är synnerligen viktig för den 
inre marknaden och anser därför att 
genomförandet av tjänstedirektivet är en 
huvudprioritet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka sina ansträngningar 
för att föra en evidensbaserad politik som 
grundar sig på goda kunskaper om 
marknaden, ekonomisk analys och val av 
lämpliga instrument. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att nära 
samarbeta med medlemsstaterna och 
utveckla en administrativ kultur som 
kännetecknas av enklare lagstiftning och 
effektiv problemlösning. Parlamentet 
framhåller att administrativa förfaranden 
som rör genomförandet av direktiv bör 
läggas ut på Internet och att man bör 
förenkla de administrativa rutinerna vid 
genomförandet av viktiga åtgärder, och 
inte endast vid utvärdering i efterhand.
Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
vikten av workshopar, utbytesprogram för 
tjänstemän och annan utbildningsrelaterad 
verksamhet, i syfte att bistå tjänstemän och 
domare i deras arbete att på ett korrekt sätt 
överföra, tillämpa och kontrollera 
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efterlevanden av reglerna för den inre 
marknaden för att främja förenklingen av 
reglerna och undvika tillkomsten av nya 
hinder. 

Or. pt

Ändringsförslag 2
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
inrättandet av en separat budgetpost för 
nätverket Solvit i budgeten för 2009 och 
begär en ökning av denna budgetpost i 
budgeten för 2010. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka de mänskliga och 
finansiella resurser som tilldelats detta 
nätverk, som utgör en effektiv och 
kostnadsfri mekanism för tvistlösning 
utanför domstol. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka sina ansträngningar 
för att finansiera utbildningsverksamhet 
inom Solvit-nätverket, samt åtgärder som 
främjar nätverket, i alla medlemsstater. 
Kommissionen uppmanas att påskynda 
effektiviseringen av de olika tjänster som 
ger information och råd om den inre 
marknaden. Parlamentet stöder därför med 
kraft konceptet för stödtjänster för 
inremarknadsfrågor via en webbplats med 
en enda kontaktpunkt (”single entry 
point”).

4. Europaparlamentet välkomnar 
inrättandet av en separat budgetpost för 
nätverket Solvit i budgeten för 2009 och 
begär en ökning av denna budgetpost i 
budgeten för 2010. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka de mänskliga och 
finansiella resurser som tilldelats detta 
nätverk, som utgör en effektiv och 
kostnadsfri mekanism för tvistlösning 
utanför domstol, och förebygger sådana 
fall att komma in i rättssystemet som 
mycket ofta tenderar att komplicera 
ärenden och inom vilka befintliga 
mekanismer som syftar till att garantera 
försvaret av enskilda ofta står i vägen för 
skipande av rättvisa. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka sina 
ansträngningar för att finansiera 
utbildningsverksamhet inom 
Solvit-nätverket, samt åtgärder som främjar 
nätverket, i alla medlemsstater. 
Kommissionen uppmanas att påskynda 
effektiviseringen av de olika tjänster som 
ger information och råd om den inre 
marknaden. Parlamentet stöder därför med 
kraft konceptet för stödtjänster för 
inremarknadsfrågor via en webbplats med 
en enda kontaktpunkt (”single entry 
point”).

Or. pt
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Ändringsförslag 3
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det belopp i 
kapitel 14 04 som tilldelats tullprogrammet 
2013 är tillräckligt för att uppnå målen 
inom detta politikområde. Till dessa hör 
ökad säkerhet och skydd av de yttre 
gränserna, stödåtgärder i kampen mot 
smuggling och bedrägeri samt effektivare 
tullsystem. Parlamentet betonar att 
programmet bidrar till att dessa mål uppnås 
genom att det effektiverar samordningen 
och samarbetet medlemsstater emellan, 
främjar utbytet av bästa praxis och kunskap 
samt möjliggör övervakning av en korrekt 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

5. Europaparlamentet anser att ökningen 
av det belopp i kapitel 14 04 som tilldelats 
tullprogrammet 2013 är motiverat och 
tillräckligt för att uppnå målen inom detta 
politikområde. Till dessa hör ökad säkerhet 
och skydd av de nu utvidgade yttre 
gränserna, stödåtgärder i kampen mot 
smuggling och bedrägeri samt effektivare 
tullsystem. Parlamentet betonar att 
programmet bidrar till att dessa mål uppnås 
genom att det effektiverar samordningen 
och samarbetet medlemsstater emellan, 
främjar utbytet av bästa praxis och kunskap 
samt möjliggör övervakning av en korrekt 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

Or. pt

Ändringsförslag 4
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar 
konsumentpolitikens roll i kapitel 17 02 
vid utvecklingen av en inre marknad med 
säkra produkter och tjänster, lika 
rättigheter för alla konsumenter och 
jämlika konkurrensvillkor för företag. 
Parlamentet betonar vikten av ett nära
samarbete mellan gemenskapen, 
medlemsstaterna och tredjeländer, 
inbegripet Förenta staterna och Kina, när 

6. Europaparlamentet betonar 
konsumentpolitikens roll i kapitel 17 02 
vid utvecklingen av en inre marknad med 
säkra produkter och tjänster, lika 
rättigheter för alla konsumenter och 
jämlika konkurrensvillkor för företag. 
Parlamentet konstaterar dock att den är på 
tillbakagång och att detta är oförenligt 
med det ambitiösa programmet för 
samarbete mellan gemenskapen, 
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det gäller effektivare mekanismer för 
kontroll av efterlevnaden, i syfte att öka 
konsumenternas förtroende, i synnerhet 
under den rådande ekonomiska nedgången. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla en kunskapsbas och 
utbildningsprogram inom området för 
marknadsövervakning, vilket kommer att 
stärka existerande samarbetsstrukturer 
mellan behöriga myndigheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
förslag till ytterligare gemenskapsåtgärder 
för att stärka nätverket för europeiska 
informationscentrum för konsumenter. 
Parlamentet anser att gemensamma 
ansträngningar inom området för 
konsumentutbildning ska prioriteras, i 
synnerhet när det gäller förmågan att förstå 
finansiella rapporter, oberoende av 
konsumenternas ålder och utbildningsnivå.

medlemsstaterna och tredjeländer, 
inbegripet Förenta staterna och Kina, när 
det gäller effektivare mekanismer för 
kontroll av efterlevnaden, i syfte att öka 
konsumenternas förtroende, i synnerhet 
under den rådande ekonomiska nedgången. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla en kunskapsbas och 
utbildningsprogram inom området för 
marknadsövervakning, vilket kommer att 
stärka existerande samarbetsstrukturer 
mellan behöriga myndigheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
förslag till ytterligare gemenskapsåtgärder 
för att stärka nätverket för europeiska 
informationscentrum för konsumenter. 
Parlamentet anser att gemensamma 
ansträngningar inom området för 
konsumentutbildning ska prioriteras, i 
synnerhet när det gäller förmågan att förstå 
finansiella rapporter och 
kommunikationssystem och nätverk, 
oberoende av konsumenternas ålder och 
utbildningsnivå.

Or. pt

Ändringsförslag 5
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner vikten av 
att övervaka konsumentmarknader genom 
att sammanföra en resultattavla med 
relaterade marknadsundersökningar som 
grundar sig på insamling av uppgifter om 
konsumentbeteende och på hur dessa 
marknader fungerar. Parlamentet efterlyser 
därför en förberedande insats kallad 
”Övervakningsåtgärder på 
konsumentpolitikområdet”, vilken skulle 
göra det möjligt att fortsätta genomförandet 

7. Europaparlamentet erkänner och 
framhåller vikten av att övervaka 
konsumentmarknader genom att 
sammanföra en resultattavla med relaterade 
marknadsundersökningar som grundar sig 
på insamling av uppgifter om 
konsumentbeteende och på hur dessa 
marknader fungerar. Parlamentet efterlyser 
därför en förberedande insats kallad 
”Övervakningsåtgärder på 
konsumentpolitikområdet”, vilken skulle 
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av undersökningar och studier samt 
finansieringen av ytterligare
marknadsstudier, och därmed kunde 
kvaliteten på resultattavlan för 
konsumentmarknaden förbättras.

göra det möjligt att fortsätta genomförandet 
av undersökningar och studier samt 
finansieringen av ytterligare 
marknadsstudier, och därmed kunde 
kvaliteten på resultattavlan för 
konsumentmarknaden förbättras.

Or. pt


