
AM\827199HU.doc PE445.907v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2010/2001(BUD)

16.8.2010

MÓDOSÍTÁS:
1–4

Véleménytervezet
Heide Rühle
(PE445.757v02-00)

a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti 
álláspontról – összes szakasz
(2010/2001(BUD))



PE445.907v01-00 2/6 AM\827199HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\827199HU.doc 3/6 PE445.907v01-00

HU

Módosítás 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat a Bizottság költségvetési 
tervezetének 02 03. alcímében szereplő 
költségvetési előirányzatok fontosságára, 
mivel úgy véli, hogy a belső piac 
működése az értesítés és a tanúsítás 
területén megvalósított javulás révén tehető 
jobbá; úgy véli továbbá, hogy indokoltak a 
szabványosításra és a jogszabályok 
közelítésére szánt költségvetési 
előirányzatok, mivel ezek az intézkedések 
elő fogják mozdítani a vállalkozások 
működését és versenyképességét, 
miközben az európai fogyasztók számára 
biztonságosabb termékeket és 
szolgáltatásokat biztosítanak;

2. rámutat a Bizottság költségvetési 
tervezetének 02 03. alcímében szereplő 
költségvetési előirányzatok fontosságára, 
mivel úgy véli, hogy a belső piac 
működése az értesítés és a tanúsítás 
területén megvalósított javulás révén tehető 
jobbá anélkül, hogy bármilyen módon 
korlátoznák a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy vezető szerepet 
vállaljanak a kötelező standardok 
megállapítása terén az olyan területeken, 
mint az élelmiszer-biztonság, az állatjóllét, 
a környezetvédelem és a szociális jogok;
úgy véli továbbá, hogy indokoltak a 
szabványosításra és a jogszabályok 
közelítésére szánt költségvetési 
előirányzatok, mivel ezek az intézkedések 
elő fogják mozdítani a vállalkozások 
működését és versenyképességét, 
miközben az európai fogyasztók számára 
biztonságosabb termékeket és 
szolgáltatásokat biztosítanak;

Or. xm

Módosítás 2
Heide Rühle

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri az „egységes piaci fórum” 
elnevezésű kísérleti projekt finanszírozását, 
amely az uniós intézmények, a tagállamok 

5. kéri az „egységes piaci fórum” 
elnevezésű kísérleti projekt finanszírozását,
amelyre évente egyszer kerül sor a Tanács 
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és más érdekelt felek képviselőinek 
részvételével zajló éves esemény, melynek 
célja a belső piaci jogszabályok átültetése, 
alkalmazása és betartatása iránti 
egyértelműbb elkötelezettség kialakítása, 
és amely a legjobb gyakorlatok nemzeti 
közigazgatások közötti cseréjét lehetővé 
tevő platformként szolgál; kéri továbbá 
egy olyan kísérleti projekt finanszírozását, 
amely független felmérések révén lehetővé 
tenné az állampolgárok és a vállalkozások
– különösen a kkv-k – belső piaccal 
kapcsolatos elégedetlensége és 
csalódottsága 20 legfontosabb forrásának 
azonosítását;

elnökségét betöltő tagállamban, és amely
a polgárok, a vállalkozások és a fogyasztói 
szervezetek képviselőinek, valamint a 
tagállamok és az uniós intézmények 
képviselőinek részvételével zajló olyan
éves esemény, melynek célja az egységes 
piacra vonatkozó jogszabályok átültetése, 
alkalmazása és betartatása iránti 
egyértelmű elkötelezettség kialakítása; úgy 
véli, hogy az esemény célját az egységes 
piacra vonatkozó jogszabályok helytelen 
átültetésének, téves alkalmazásának és
hiányos végrehajtásának az egységes piac 
hatékonyabb koordinációja és irányítása 
révén való kezelése kell hogy jelentse; úgy 
véli, hogy ennek az eseménynek olyan 
jelentős platformmá kell válnia, amely
lehetővé teszi a jó gyakorlati 
megoldásoknak az érintett felek közötti 
cseréjét és a polgárok tájékoztatását az 
egységes piacon belüli jogaikról;
ezenkívül arra szólít fel, hogy a 
rendezvény foglalkozzon a Bizottság által 
azonosított, a polgárok és a vállalkozások
számára legfontosabb 20 aggasztó 
tényezővel, kihívással és lehetőséggel; úgy 
véli, létre kell hozni egy európai 
parlamenti képviselőkből és a Bizottság, 
valamint a Tanácsnak az esemény idején 
soros elnöksége képviselőiből álló 
munkacsoportot az esemény részleteinek 
kidolgozására;

Or. en

Módosítás 3
Heide Rühle

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a 14 04 02. költségvetési 
sorban a 2013-as vámprogramra 

6. úgy véli, hogy a 14 04 02. költségvetési 
sorban a 2013-as vámprogramra 
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elkülönített összeg mérsékelt növelése 
indokolt és elegendő lesz e politikai terület 
célkitűzéseinek megvalósításához, úgymint 
a külső határok biztonságának és 
védelmének megerősítése, a tiltott 
kereskedelem és a csalás elleni küzdelem 
támogatása, valamint a vámrendszerek 
hatékonyságának fejlesztése; támogatja a 
program célkitűzéseinek megvalósítását 
azáltal, hogy javítja a tagállamok közötti 
koordinációt és együttműködést, elősegíti a 
legjobb gyakorlatok és a know-how 
cseréjét, és nyomon követi, hogy 
megfelelően alkalmazzák-e az uniós jogot;

elkülönített összeg mérsékelt növelése 
indokolt és elegendő lesz e politikai terület 
célkitűzéseinek megvalósításához, úgymint 
a külső határok biztonságának és 
védelmének megerősítése, a tiltott 
kereskedelem és a csalás elleni küzdelem 
támogatása, valamint a vámrendszerek 
hatékonyságának fejlesztése; támogatja a 
program célkitűzéseinek megvalósítását 
azáltal, hogy javítja a tagállamok közötti 
koordinációt és együttműködést, elősegíti a 
legjobb gyakorlatok és a know-how 
cseréjét, és nyomon követi, hogy 
megfelelően alkalmazzák-e az uniós jogot;
hangsúlyozza a nemzeti vámtisztviselők 
képzési programjainak fontosságát;

Or. en

Módosítás 4
Heide Rühle

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a 17 02 02. költségvetési 
soron a fogyasztópolitika területére 
elkülönített összeg indokolt és elegendő a 
biztonságos termékeket és szolgáltatásokat 
biztosító belső piac megvalósításához, 
valamint az összes fogyasztó számára 
egyenlő jogok garantálásához;
hangsúlyozza az Unió , a tagállamok és 
harmadik országok – többek között az 
Amerikai Egyesült Államok, Kína és India 
– közötti szoros együttműködés 
fontosságát a hatékonyabb végrehajtási 
mechanizmusok terén a fogyasztói bizalom 
elmélyítése érdekében; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a piacfelügyelet terén 
alakítson ki tudásalapot és képzési 
programokat; úgy véli továbbá, hogy 
prioritást képeznek a fogyasztók oktatására 
– és különösen a pénzügyi műveltség 

7. úgy véli, hogy a 17 02 02. költségvetési 
soron a fogyasztópolitika területére 
elkülönített összeg indokolt és elegendő a 
biztonságos termékeket és szolgáltatásokat 
biztosító belső piac megvalósításához, 
valamint az összes fogyasztó számára 
egyenlő jogok garantálásához;
hangsúlyozza az Unió , a tagállamok és 
harmadik országok – többek között az 
Amerikai Egyesült Államok, Kína és India 
– közötti szoros együttműködés 
fontosságát a hatékonyabb végrehajtási 
mechanizmusok terén a fogyasztói bizalom 
elmélyítése érdekében; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a piacfelügyelet terén 
alakítson ki tudásalapot és képzési 
programokat; úgy véli továbbá, hogy 
prioritást képeznek a fogyasztók oktatására 
– és különösen a pénzügyi műveltség 
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fejlesztésére – irányuló közös 
erőfeszítések;

fejlesztésére – irányuló közös 
erőfeszítések; kéri továbbá a Bizottságot, 
hogy támogassa a Fogyasztóvédelmi 
Együttműködési Hálózat működését 
annak érdekében, hogy lehetővé tegye a 
tagállamokban a fogyasztóvédelem 
területén működő végrehajtó hatóságok 
számára a fogyasztóvédelmi 
együttműködési mechanizmusok még 
hatékonyabb alkalmazását; emlékeztet 
arra, hogy az Európai Fogyasztói 
Központok Hálózatának megfelelő 
finanszírozásra van szüksége ahhoz, hogy 
az egységes piacon belül elősegítse a 
fogyasztók bizalmát; rámutat a fogyasztói 
szervezetek fontos szerepére az Unión 
belüli figyelemfelhívás tekintetében, és 
javasolja projektjeik finanszírozását; 
ennek megfelelően azt kéri, hogy 
hosszabbítsák meg a TRACE programot, 
amely a fogyasztói szervezeteket képzési 
tevékenységekkel erősíti a szilárd és 
hatékony szervezetek és hálózatok 
kiépítése érdekében;

Or. en


