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Poprawka 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wagę przesunięcia środków 
budżetowych na rozdział 02 03 projektu 
budżetu Komisji uznając, że lepsze 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
można osiągnąć dzięki poprawie 
w dziedzinach notyfikacji i certyfikacji; 
jest ponadto zdania, że przesunięcie 
środków budżetowych w dziedzinach 
normalizacji i dostosowywania 
prawodawstwa jest uzasadnione, ponieważ 
środki te usprawnią funkcjonowanie 
i zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw, zapewniając europejskim 
konsumentom bezpieczniejsze produkty 
i usługi;

2. podkreśla wagę przesunięcia środków 
budżetowych na rozdział 02 03 projektu 
budżetu Komisji uznając, że lepsze 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
można osiągnąć dzięki poprawie 
w dziedzinach notyfikacji i certyfikacji, 
w żaden sposób nie ograniczając 
państwom członkowskim możliwości 
przejęcia inicjatywy w ustalaniu 
obowiązkowych norm w takich obszarach, 
jak bezpieczeństwo żywności, dobrostan 
zwierząt, ochrona środowiska i prawa 
socjalne; jest ponadto zdania, że 
przesunięcie środków budżetowych 
w dziedzinach normalizacji 
i dostosowywania prawodawstwa jest 
uzasadnione, ponieważ środki te usprawnią 
funkcjonowanie i zwiększą 
konkurencyjność przedsiębiorstw, 
zapewniając europejskim konsumentom 
bezpieczniejsze produkty i usługi;

Or. xm

Poprawka 2
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. występuje o sfinansowanie projektu 
pilotażowego pod nazwą „Forum 
jednolitego rynku”, będącego doroczną 
imprezą skupiającą przedstawicieli 
instytucji UE, państw członkowskich 

5. występuje o sfinansowanie projektu 
pilotażowego pod nazwą „Forum 
jednolitego rynku”, będącego doroczną 
imprezą, która powinna odbywać się raz 
w roku w państwie członkowskim
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i innych zainteresowanych stron w celu 
ustanowienia wyraźniejszych zobowiązań 
w zakresie transpozycji, stosowania 
i egzekwowania przepisów dotyczących 
rynku wewnętrznego oraz stanowiącą tym 
samym platformę wymiany najlepszych 
praktyk między organami krajowymi;
wzywa ponadto do sfinansowania projektu 
pilotażowego, który poprzez niezależnie 
przeprowadzony sondaż pozwoliłby 
wskazać 20 głównych źródeł 
niezadowolenia i frustracji wśród 
obywateli i przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, w ramach rynku wewnętrznego;

sprawującym prezydencję w Radzie,
skupiającą przedstawicieli obywateli, 
przedsiębiorstw i organizacji 
konsumenckich oraz przedstawicieli
państw członkowskich i instytucji UE 
w celu ustanowienia wyraźnych 
zobowiązań w zakresie transpozycji, 
stosowania i egzekwowania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku; uważa, że 
celem tej imprezy powinno być 
rozwiązanie problemu nieprawidłowości 
w transpozycji, niewłaściwego stosowania 
i braku egzekwowania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku dzięki 
lepszej koordynacji jednolitego rynku 
i lepszemu zarządzaniu nim; uważa, że 
impreza ta powinna stać się ważną 
platformą służąca do wymiany 
najlepszych praktyk pomiędzy 
zainteresowanymi stronami i do 
informowania obywateli o ich prawach na 
jednolitym rynku; ponadto wzywa do
uwzględnienia w ramach tej imprezy 
wskazanych przez Komisję 20 
najważniejszych obaw, wyzwań 
i możliwości dla obywateli 
i przedsiębiorstw; uznaje za konieczne 
stworzenie grupy roboczej złożonej 
z posłów do Parlamentu Europejskiego 
oraz przedstawicieli Komisji i prezydencji 
Rady sprawowanej w czasie odbywającej 
się imprezy, która powinna opracować 
szczegóły dotyczące wydarzenia;

Or. en

Poprawka 3
Heide Rühle

Draft opinion
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że nieznaczne zwiększenie 
kwoty przeznaczonej w rozdziale 14 04 02 

6. uważa, że nieznaczne zwiększenie 
kwoty przeznaczonej w rozdziale 14 04 02 
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na politykę celną w roku 2013 jest 
uzasadnione i wystarczające dla 
osiągnięcia celów tej polityki, do których 
należy zwiększanie bezpieczeństwa 
i ochrony granic zewnętrznych, wspieranie 
walki z przemytem i oszustwami oraz 
poprawa wydajności systemów celnych; 
wspiera osiąganie celów programu poprzez 
poprawę koordynacji i współpracy między 
państwami członkowskimi, promowanie 
wymiany najlepszych praktyk i wiedzy 
fachowej oraz monitorowanie właściwego 
wdrażania ustawodawstwa Unii;

na politykę celną w roku 2013 jest 
uzasadnione i wystarczające dla 
osiągnięcia celów tej polityki, do których 
należy zwiększanie bezpieczeństwa 
i ochrony granic zewnętrznych, wspieranie 
walki z przemytem i oszustwami oraz 
poprawa wydajności systemów celnych; 
wspiera osiąganie celów programu poprzez 
poprawę koordynacji i współpracy między 
państwami członkowskimi, promowanie 
wymiany najlepszych praktyk i wiedzy 
fachowej oraz monitorowanie właściwego 
wdrażania ustawodawstwa Unii; podkreśla 
znaczenie programów szkoleniowych dla 
urzędników celnych w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 4
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa kwotę przeznaczoną na linię 
budżetową 17 02 02 w dziedzinie polityki 
ochrony konsumentów za uzasadnioną 
i odpowiednią do potrzeb w zakresie 
realizacji rynku wewnętrznego oferującego 
bezpieczne produkty i usługi, a także 
równe prawa dla wszystkich 
konsumentów; podkreśla znaczenie bliskiej 
współpracy między Unią, państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, w tym 
Stanami Zjednoczonymi, Chinami 
i Indiami, w dziedzinie skuteczniejszych 
mechanizmów egzekwowania prawa 
w celu zdobycia większego zaufania 
konsumentów; nalega, aby Komisja 
opracowała bazę wiedzy oraz programy 
szkoleniowe w dziedzinie nadzoru rynku; 
ponadto za priorytet uważa wspólne 
wysiłki w dziedzinie edukacji 

7. uważa kwotę przeznaczoną na linię 
budżetową 17 02 02 w dziedzinie polityki 
ochrony konsumentów za uzasadnioną 
i odpowiednią do potrzeb w zakresie 
realizacji rynku wewnętrznego oferującego 
bezpieczne produkty i usługi, a także 
równe prawa dla wszystkich 
konsumentów; podkreśla znaczenie bliskiej 
współpracy między Unią, państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, w tym 
Stanami Zjednoczonymi, Chinami 
i Indiami, w dziedzinie skuteczniejszych 
mechanizmów egzekwowania prawa 
w celu zdobycia większego zaufania 
konsumentów; nalega, aby Komisja 
opracowała bazę wiedzy oraz programy 
szkoleniowe w dziedzinie nadzoru rynku; 
ponadto za priorytet uważa wspólne 
wysiłki w dziedzinie edukacji 
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konsumenckiej, zwłaszcza jeśli chodzi 
o stan wiedzy na temat finansów;

konsumenckiej, zwłaszcza jeśli chodzi 
o stan wiedzy na temat finansów; wzywa 
również Komisję do wsparcia 
funkcjonowania sieci współpracy 
w dziedzinie ochrony konsumentów, aby 
umożliwić skuteczniejsze korzystanie 
z mechanizmów współpracy w dziedzinie 
ochrony konsumentów za pośrednictwem 
organów egzekwowania prawa 
w państwach członkowskich; przypomina, 
że Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich wymaga odpowiedniego 
finansowania w celu promowania 
budowania zaufania konsumentów na 
jednolitym rynku; podkreśla ważną rolę 
organizacji konsumenckich 
w podnoszeniu świadomości w Unii 
Europejskiej i popiera finansowanie ich 
projektów; wzywa w związku z tym do 
przedłużenia czasu trwania programu 
TRACE, który umożliwia organizacjom 
konsumenckim, poprzez działalność 
szkoleniową, tworzenie silnych 
i skutecznych organizacji i sieci;

Or. en


