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Grozījums Nr. 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver budžeta piešķīrumu nozīmi 
Komisijas budžeta projekta 02 03. nodaļā, 
uzskatot, ka var panākt labāku iekšējā 
tirgus darbību, uzlabojot ziņojumu 
sniegšanu un sertificēšanu; turklāt uzskata, 
ka ir attaisnoti budžeta piešķīrumi 
standartizācijas un tiesību aktu tuvināšanas 
jomā, jo šie pasākumi atvieglos uzņēmumu 
darbību un konkurētspēju, vienlaikus 
nodrošinot Eiropas Savienības patērētājiem 
drošāku produkciju un pakalpojumus;

2. uzsver budžeta piešķīrumu nozīmi 
Komisijas budžeta projekta 02 03. nodaļā, 
uzskatot, ka var panākt labāku iekšējā 
tirgus darbību, uzlabojot ziņojumu 
sniegšanu un sertificēšanu, turklāt nekādā 
veidā neierobežojot dalībvalstu vadošo 
nozīmi obligātu standartu noteikšanā 
tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
dzīvnieku labturība, vides aizsardzība un 
sociālās tiesības; turklāt uzskata, ka ir 
attaisnoti budžeta piešķīrumi 
standartizācijas un tiesību aktu tuvināšanas 
jomā, jo šie pasākumi atvieglos uzņēmumu 
darbību un konkurētspēju, vienlaikus 
nodrošinot Eiropas Savienības patērētājiem 
drošāku produkciju un pakalpojumus;

Or. xm

Grozījums Nr. 2
Heide Rühle

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pieprasa finansējumu izmēģinājuma 
projektam „Vienotā tirgus forums”, kas ik 
gadus pulcē kopā ES iestāžu, dalībvalstu
un citu ieinteresēto personu pārstāvjus, ar 
mērķi veicināt skaidrāku apņēmību 
transponēt, piemērot un īstenot iekšējā
tirgus tiesību aktus, šādi radot dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm platformu 
paraugprakses apmaiņai; turklāt aicina 
finansēt izmēģinājuma projektu, kas ļautu 

5. pieprasa finansējumu izmēģinājuma 
projektam „Vienotā tirgus forums”, kam 
reizi gadā jānotiek ES prezidentvalstī, 
pulcējot kopā iedzīvotāju, uzņēmēju un 
patērētāju organizāciju pārstāvjus, kā arī 
dalībvalstu un ES iestāžu pārstāvjus, ar 
mērķi veicināt skaidru apņēmību 
transponēt, piemērot un īstenot vienotā
tirgus tiesību aktus; uzskata, ka šajā 
forumā vajadzētu risināt jautājumus 
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veikt neatkarīgu apsekojumu, lai 
noskaidrotu 20 galvenos neapmierinātības 
un vilšanās iemeslus iedzīvotāju un 
uzņēmēju, jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmēju, vidū saistībā ar iekšējo tirgu;

saistībā ar vienotā tirgus tiesību aktu 
nepareizu transponēšanu un 
piemērošanu, kā arī nepietiekamu 
īstenošanas uzraudzību, uzlabojot vienotā 
tirgus koordinēšanu un pārvaldību; 
uzskata, ka šim forumam jākļūst par 
nozīmīgu platformu paraugprakses 
apmaiņai ieinteresēto personu starpā un 
iedzīvotāju informēšanai par viņu 
tiesībām vienotajā tirgū; turklāt pieprasa 
minētajā pasākumā ņemt vērā 
20 galvenos uztraukuma iemeslus, 
problēmas un perspektīvas, ko Komisija 
noteikusi, aptaujājot iedzīvotājus un 
uzņēmumus; uzskata, ka ir jāizveido 
darba grupa, tajā iekļaujot Eiropas 
Parlamenta deputātus, kā arī Komisijas 
un tobrīd esošās ES prezidentvalsts 
pārstāvjus, kurai vajadzētu šo pasākumu 
rūpīgi sagatavot;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Heide Rühle

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka nelielais piešķirto līdzekļu 
palielinājums programmas „Muita 2013” 
14 04 02. budžeta pozīcijā ir pamatots un 
vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus šajā 
politikas jomā, piemēram, uzlabot ārējo 
robežu drošību un aizsardzību, atbalstīt 
cīņu pret nelikumīgu tirdzniecību un 
krāpšanu un uzlabot muitas sistēmu 
efektivitāti; atbalsta centienus sasniegt šīs 
programmas mērķus, uzlabojot dalībvalstu 
koordināciju un sadarbību, veicinot 
paraugprakses un pieredzes apmaiņu un 
uzraugot Eiropas Savienības tiesību aktu 
pareizu piemērošanu;

6. uzskata, ka nelielais piešķirto līdzekļu 
palielinājums programmas „Muita 2013” 
14 04 02. budžeta pozīcijā ir pamatots un 
vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus šajā 
politikas jomā, piemēram, uzlabot ārējo 
robežu drošību un aizsardzību, atbalstīt 
cīņu pret nelikumīgu tirdzniecību un 
krāpšanu un uzlabot muitas sistēmu 
efektivitāti; atbalsta centienus sasniegt šīs 
programmas mērķus, uzlabojot dalībvalstu 
koordināciju un sadarbību, veicinot 
paraugprakses un pieredzes apmaiņu un 
uzraugot Eiropas Savienības tiesību aktu 
pareizu piemērošanu; uzsver, ka liela 



AM\827199LV.doc 5/6 PE445.907v01-00

LV

nozīme ir dalībvalstu muitas ierēdņu 
apmācības programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Heide Rühle

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka līdzekļi 17 02 02. budžeta 
pozīcijai patērētāju aizsardzības politikas 
jomā ir piešķirti pamatoti, lai pienācīgi 
izveidotu iekšējo tirgu, nodrošinot 
veselībai nekaitīgu produkciju un 
pakalpojumus un vienlīdzību visiem 
patērētājiem; uzsver, ka liela nozīme ir 
Eiropas Savienības, dalībvalstu un trešo 
valstu, tostarp ASV, Ķīnas un Indijas, 
ciešai sadarbībai efektīvāku piemērošanas 
mehānismu jomā, lai panāktu lielāku 
uzticību patērētāju vidū; mudina Komisiju 
izveidot zināšanu bāzi un mācību 
programmas tirgus uzraudzības jomā; 
turklāt par vienu no prioritātēm uzskata 
kopīgus centienus patērētāju izglītošanas 
jomā, it īpaši attiecībā uz finanšu jomu;

7. uzskata, ka līdzekļi 17 02 02. budžeta 
pozīcijai patērētāju aizsardzības politikas 
jomā ir piešķirti pamatoti, lai pienācīgi 
izveidotu iekšējo tirgu, nodrošinot 
veselībai nekaitīgu produkciju un 
pakalpojumus un vienlīdzību visiem 
patērētājiem; uzsver, ka liela nozīme ir 
Eiropas Savienības, dalībvalstu un trešo 
valstu, tostarp ASV, Ķīnas un Indijas, 
ciešai sadarbībai efektīvāku piemērošanas 
mehānismu jomā, lai panāktu lielāku 
uzticību patērētāju vidū; mudina Komisiju 
izveidot zināšanu bāzi un mācību 
programmas tirgus uzraudzības jomā; 
turklāt par vienu no prioritātēm uzskata 
kopīgus centienus patērētāju izglītošanas 
jomā, it īpaši attiecībā uz finanšu jomu; 
aicina arī Komisiju atbalstīt Sadarbības 
tīkla patērētāju aizsardzībai (CPC) 
darbību, lai dalībvalstu izpildiestādes 
varētu efektīvāk izmantot šos sadarbības 
mehānismus patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā; atgādina, ka Eiropas 
Patērētāju centru tīklam nepieciešams 
pienācīgs finansējums, lai veicinātu 
patērētāju uzticību vienotajam tirgum; 
norāda, ka patērētāju organizācijām ir 
liela nozīme izpratnes veidošanā Eiropas 
Savienībā, un atbalsta to projektu 
finansēšanu; vienlaikus pieprasa 
pagarināt termiņu programmai TRACE, 
kuras mērķis ir stiprināt patērētāju 
organizāciju pilnvaras, rīkojot apmācību, 
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lai izveidotu spēcīgas un efektīvas 
organizācijas un to sadarbības tīklus;

Or. en


