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Pakeitimas 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į Komisijos biudžeto 
projekto 02 03 skyriuje numatytų 
asignavimų svarbą ir mano, kad atlikus 
patobulinimus pranešimų ir sertifikavimo 
srityse būtų galima pasiekti geresnio vidaus 
rinkos funkcionavimo; be to, mano, kad 
biudžeto asignavimai, numatyti 
standartizacijos ir teisės aktų derinimo 
srityse, pagrįsti, nes numatomos priemonės 
sudarys geresnes sąlygas įmonių veiklai ir 
konkurencingumui, taip pat užtikrins 
Europos vartotojams saugesnius produktus 
ir paslaugas;

2. atkreipia dėmesį į Komisijos biudžeto 
projekto 02 03 skyriuje numatytų 
asignavimų svarbą ir mano, kad atlikus 
patobulinimus pranešimų ir sertifikavimo 
srityse būtų galima pasiekti geresnio vidaus 
rinkos funkcionavimo, jokiu būdu 
neapribojant galimybės valstybėms 
narėms imtis iniciatyvos nustatant 
privalomus standartus tokiose srityse kaip 
maisto sauga, gyvūnų gerovė, aplinkos 
apsauga ir socialinės teisės; be to, mano, 
kad biudžeto asignavimai, numatyti 
standartizacijos ir teisės aktų derinimo 
srityse, pagrįsti, nes numatomos priemonės 
sudarys geresnes sąlygas įmonių veiklai ir 
konkurencingumui, taip pat užtikrins 
Europos vartotojams saugesnius produktus 
ir paslaugas;

Or. xm

Pakeitimas 2
Heide Rühle

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. prašo finansuoti bandomąjį projektą, 
pavadintą „Bendrosios rinkos forumas“,
kurį įgyvendinant kasmet suburiami ES 
institucijų, valstybių narių atstovai ir kiti 
suinteresuoti subjektai siekiant, kad būtų
aiškiau įsipareigota į nacionalinę teisę 
perkelti vidaus rinkos teisės aktus, juos 
taikyti ir prižiūrėti, kad jų būtų laikomasi, 

5. prašo finansuoti bandomąjį projektą, 
pavadintą „Bendrosios rinkos forumas“,
t. y. renginį, kuris turėtų vykti kartą per 
metus Tarybai pirmininkaujančioje 
valstybėje narėje ir kuris suburtų piliečių, 
verslo ir vartotojų organizacijų atstovus, 
taip pat valstybių narių ir ES institucijų
atstovus siekiant, kad būtų aiškiai
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ir šitaip sudaryti valstybių narių 
nacionalinių administracijų dalijimosi 
pažangiausia patirtimi platformą; be to, 
ragina finansuoti bandomąjį projektą, 
pagal kurį atlikus nepriklausomą 
apklausą būtų galima vidaus rinkoje 
nustatyti piliečių ir verslo įmonių, ypač 
MVĮ, 20 svarbiausių nepasitenkinimo ir 
nusivylimo šaltinių;

įsipareigota į nacionalinę teisę perkelti
bendros rinkos teisės aktus, juos taikyti ir 
prižiūrėti; mano, kad šio renginio tikslas 
turėtų būti spręsti netinkamo bendros 
rinkos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę 
teisę, netinkamo jų taikymo ir 
neįgyvendinimo problemas gerinant 
koordinavimą ir geresnį bendros rinkos 
valdymą; mano, kad šis renginys turėtų 
tapti svarbia suinteresuotųjų šalių 
keitimosi gerąja patirtimi ir piliečių 
informavimo apie jų teises bendrojoje 
rinkoje platforma; be to, ragina šiame 
renginyje atsižvelgti į Komisijos nustatytas 
20 didžiausių problemų, iššūkių ir 
galimybių piliečiams ir verslui; mano, kad 
reikia įsteigti darbo grupę, kurią sudarytų 
Europos Parlamento nariai ir Komisijos 
bei renginio metu Tarybai 
pirmininkaujančios šalies atstovai ir kuri 
turėtų suplanuoti šį renginį;

Or. en

Pakeitimas 3
Heide Rühle

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad pagal 14 04 02 biudžeto 
eilutę numatyta šiek tiek didesnė suma, 
skirta programai „Muitinė 2013“ 
įgyvendinti, yra pagrįsta ir tinkama siekiant 
šios politikos srities tikslų, kaip antai 
saugumo didinimas ir išorės sienų apsauga, 
kuriuos įgyvendinant remiama kova su 
neteisėta prekyba ir sukčiavimu, taip pat 
didinamas muitinių sistemos 
veiksmingumas; pritaria tam, kad šios 
programos tikslų būtų siekiama gerinant 
valstybių narių koordinavimą ir 
bendradarbiavimą, skatinant keitimąsi 
pažangiąja patirtimi ir įgytomis žiniomis ir 

6. mano, kad pagal 14 04 02 biudžeto 
eilutę numatyta šiek tiek didesnė suma, 
skirta programai „Muitinė 2013“ 
įgyvendinti, yra pagrįsta ir tinkama siekiant 
šios politikos srities tikslų, kaip antai 
saugumo didinimas ir išorės sienų apsauga, 
kuriuos įgyvendinant remiama kova su 
neteisėta prekyba ir sukčiavimu, taip pat 
didinamas muitinių sistemos 
veiksmingumas; pritaria tam, kad šios 
programos tikslų būtų siekiama gerinant 
valstybių narių koordinavimą ir 
bendradarbiavimą, skatinant keitimąsi 
pažangiąja patirtimi ir įgytomis žiniomis ir 
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prižiūrint, kad teisingai būtų taikomi 
Bendrijos teisės aktai;

prižiūrint, kad teisingai būtų taikomi 
Bendrijos teisės aktai; pabrėžia 
nacionalinių muitinių pareigūnų mokymo 
programų svarbą;

Or. en

Pakeitimas 4
Heide Rühle

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad suma, numatyta vartotojų 
politikos srityje pagal 17 02 02 biudžeto 
eilutę, pagrįsta ir tinkama siekiant sukurti 
vidaus rinką, kurioje būtų pateikiami 
saugūs produktai ir paslaugos, ir visiems 
vartotojams užtikrinti vienodas teises; 
pabrėžia, kad siekiant parengti 
veiksmingesnes priežiūros užtikrinimo 
priemones, kurių reikia didesniam 
vartotojų pasitikėjimui pelnyti, svarbus 
glaudus Bendrijos, valstybių narių ir 
trečiųjų šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, 
Kiniją ir Indiją, bendradarbiavimas; ragina 
Komisiją didinti žinių bazę, taip pat 
mokymo programas rinkos priežiūros 
srityje; be to, mano, kad pirmenybė turi 
būti teikiama bendroms pastangoms 
vartotojų švietimo srityje, ypač susijusioms 
su finansiniu neraštingumu;

7. mano, kad suma, numatyta vartotojų 
politikos srityje pagal 17 02 02 biudžeto 
eilutę, pagrįsta ir tinkama siekiant sukurti 
vidaus rinką, kurioje būtų pateikiami 
saugūs produktai ir paslaugos, ir visiems 
vartotojams užtikrinti vienodas teises; 
pabrėžia, kad siekiant parengti 
veiksmingesnes priežiūros užtikrinimo 
priemones, kurių reikia didesniam 
vartotojų pasitikėjimui pelnyti, svarbus 
glaudus Bendrijos, valstybių narių ir 
trečiųjų šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, 
Kiniją ir Indiją, bendradarbiavimas; ragina 
Komisiją didinti žinių bazę, taip pat 
mokymo programas rinkos priežiūros 
srityje; be to, mano, kad pirmenybė turi 
būti teikiama bendroms pastangoms 
vartotojų švietimo srityje, ypač susijusioms 
su finansiniu neraštingumu; taip pat ragina 
Komisiją remti Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje tinklo veiklą, 
kad būtų užtikrinta, kad valstybių narių 
vartotojų apsaugos vykdymo institucijos 
galėtų veiksmingiau naudoti 
bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 
srityje mechanizmus; primena, kad 
Europos vartotojų centrų tinklas turi būti 
tinkamai finansuojamas, kad būtų 
skatinamas vartotojų pasitikėjimas 
bendrąja rinka; atkreipia dėmesį į svarbų 
vartotojų organizacijų vaidmenį didinant 
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informuotumą Sąjungoje ir pritaria jų 
projektų finansavimui; atitinkamai ragina 
pratęsti programos TRACE trukmę, nes ji, 
vykdydama mokymų veiklą, suteikia 
vartotojų organizacijoms pajėgumų kurti 
stiprias ir veiksmingas organizacijas bei 
tinklus;

Or. en


