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Ændringsforslag 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger betydningen af 
bevillingerne i kapitel 02 03 i 
Kommissionens budgetforslag, idet det 
mener, at det indre marked kan fungere 
bedre ved hjælp af forbedringer inden for 
forhåndsmeddelelser og certificering; er 
desuden af den opfattelse, at bevillingerne 
inden for standardisering og tilnærmelse af 
lovgivning er velbegrundet, idet disse 
foranstaltninger vil forbedre 
virksomhedernes drift og konkurrenceevne 
og samtidig give EU's forbrugere mere 
sikre varer og tjenester;

2. understreger betydningen af 
bevillingerne i kapitel 02 03 i 
Kommissionens budgetforslag, idet det 
mener, at det indre marked kan fungere 
bedre ved hjælp af forbedringer inden for 
forhåndsmeddelelser og certificering uden 
på nogen måde at begrænse 
medlemsstaternes mulighed for at gå 
foran med obligatoriske standarder 
indenfor områder som fødevaresikkerhed, 
dyrevelfærd, miljøbeskyttelse og sociale 
rettigheder; er desuden af den opfattelse, at 
bevillingerne inden for standardisering og 
tilnærmelse af lovgivning er velbegrundet, 
idet disse foranstaltninger vil forbedre 
virksomhedernes drift og konkurrenceevne 
og samtidig give EU's forbrugere mere 
sikre varer og tjenester;

Or. xm

Ændringsforslag 2
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til, at der afsættes midler til et 
pilotprojekt med titlen "forum for det indre 
marked", der skal være en årlig 
begivenhed, som samler repræsentanter fra 
EU-institutionerne, medlemsstater og 
andre interessenter for at skabe en klarere
forpligtelse til at gennemføre, anvende og 
håndhæve det indre markeds lovgivning,

5. opfordrer til, at der afsættes midler til et 
pilotprojekt med titlen "forum for det indre 
marked", der skal være en årlig 
begivenhed, som skal finde sted en gang 
om året i den medlemsstat, som varetager 
formandskabet for Rådet og som samler 
repræsentanter for borgerne, virksomheder 
og forbrugerorganisationer såvel som 
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og dermed være en platform for 
udveksling af bedste praksis mellem
nationale forvaltninger; opfordrer 
desuden til finansiering af et pilotprojekt, 
som i form af en uafhængig gennemført 
undersøgelse ville gøre det muligt at finde 
frem til de 20 kilder, der giver anledning til 
størst utilfredshed og frustration for 
borgere og virksomheder, navnlig SMV'er, 
i det indre marked;

repræsentanter fra medlemsstaterne og 
EU-institutionerne for at skabe en klar
forpligtelse til at gennemføre, anvende og 
håndhæve det indre markeds lovgivning;
mener, at formålet med denne begivenhed 
bør være at håndtere den ukorrekte 
gennemførelse, uretmæssige anvendelse 
og manglende håndhævelse af det indre 
markeds lovgivning og forbedre 
koordineringen og forvaltningen af det 
indre marked; mener, at denne 
begivenhed bør blive en vigtig platform til 
udveksling af bedste praksis mellem de 
berørte parter og til at informere borgerne 
om deres rettigheder på det indre marked; 
opfordrer desuden til, at de 20 kilder, som 
Kommissionen har udpeget som dem, der 
giver anledning til størst bekymring og 
flest udfordringer og muligheder for 
borgere og virksomheder behandles under 
denne begivenhed; skønner det 
nødvendigt at oprette en arbejdsgruppe 
bestående af medlemmer af Europa-
Parlamentet og repræsentanter fra 
Kommissionen og Rådets formandskab 
under begivenheden, som skal udarbejde 
detaljerne omkring begivenheden;

Or. en

Ændringsforslag 3
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at den begrænsede forhøjelse af 
det beløb, der er afsat i kapitel 14 04 02 til 
2013-toldprogrammet, er velbegrundet og 
passende til at nå målene på dette 
politikområde, f.eks. styrkelse af 
sikkerheden og beskyttelsen ved de ydre 
grænser, støtte til bekæmpelse af ulovlig 
menneskehandel og bedrageri og 

6. mener, at den begrænsede forhøjelse af 
det beløb, der er afsat i kapitel 14 04 02 til 
2013-toldprogrammet, er velbegrundet og 
passende til at nå målene på dette 
politikområde, f.eks. styrkelse af 
sikkerheden og beskyttelsen ved de ydre 
grænser, støtte til bekæmpelse af ulovlig 
menneskehandel og bedrageri og 
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forbedring af toldsystemernes effektivitet;
støtter, at programmets mål nås gennem en 
forbedring af koordinationen og 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, 
fremme af udvekslingen af bedste praksis 
og knowhow og overvågning af den 
korrekte anvendelse af EU-lovgivningen;

forbedring af toldsystemernes effektivitet; 
støtter, at programmets mål nås gennem en 
forbedring af koordinationen og 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, 
fremme af udvekslingen af bedste praksis 
og knowhow og overvågning af den 
korrekte anvendelse af EU-lovgivningen; 
understreger vigtigheden af 
uddannelsesprogrammer til nationale 
toldembedsmænd;

Or. en

Ændringsforslag 4
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anser det beløb, som er afsat til 
budgetpost 17 02 02 inden for 
forbrugerpolitik, for at være velbegrundet 
og passende for at opnå et indre marked 
med sikre varer og tjenester såvel som lige 
rettigheder for alle forbrugere; understreger 
betydningen af et tæt samarbejde mellem 
Unionen, medlemsstaterne og tredjelande, 
herunder De Forenede Stater, Kina og 
Indien, om mere effektive 
håndhævelsesmekanismer med det formål 
at opnå øget forbrugertillid; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at udvikle 
en vidensbase og uddannelsesprogrammer 
på området markedsovervågning; mener, at 
fælles bestræbelser på området 
forbrugeruddannelse er et højt prioriteret 
mål, især hvad angår finansiel indsigt,

7. anser det beløb, som er afsat til 
budgetpost 17 02 02 inden for 
forbrugerpolitik, for at være velbegrundet 
og passende for at opnå et indre marked 
med sikre varer og tjenester såvel som lige 
rettigheder for alle forbrugere; understreger 
betydningen af et tæt samarbejde mellem 
Unionen, medlemsstaterne og tredjelande, 
herunder De Forenede Stater, Kina og 
Indien, om mere effektive 
håndhævelsesmekanismer med det formål 
at opnå øget forbrugertillid; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at udvikle 
en vidensbase og uddannelsesprogrammer 
på området markedsovervågning; mener, at 
fælles bestræbelser på området 
forbrugeruddannelse er et højt prioriteret 
mål, især hvad angår finansiel indsigt, 
anmoder også Kommissionen om at støtte 
arbejdet i netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde for at 
gøre de håndhævende myndigheder inden 
for forbrugerbeskyttelse i 
medlemsstaternes anvendelse af 
forbrugerbeskyttelsessamarbejdets 
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samarbejdsmekanismer mere effektiv; 
minder om, at Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre skal have de midler, der 
er nødvendige for, at det kan styrke 
forbrugernes tillid til det indre marked; 
understreger forbrugerorganisationernes 
vigtige rolle i at øge bevidstheden i 
Unionen og taler for finansieringen af 
deres projekter; anmoder derfor om en 
forlængelse af Trace-programmet, der 
styrker forbrugerorganisationerne 
gennem uddannelsesprogrammer, der 
skal opbygge stærke og effektive 
organisationer og netværk;

Or. en


