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Amendamentul 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

 2. evidențiază importanța creditelor 
bugetare alocate capitolului 02 03 în 
proiectul de buget al Comisiei, fiind de 
părere că o funcționare mai bună a pieței 
interne poate fi realizată prin îmbunătățiri 
în ceea ce privește notificarea și 
certificarea; în plus, consideră justificate 
creditele bugetare alocate unor sectoare 
precum standardizarea și apropierea 
legislației, deoarece aceste măsuri vor 
facilita funcționarea și competitivitatea 
întreprinderilor, oferind totodată 
consumatorilor europeni produse și servicii 
mai sigure;

2. evidențiază importanța creditelor 
bugetare alocate capitolului 02 03 în 
proiectul de buget al Comisiei, fiind de 
părere că o funcționare mai bună a pieței 
interne, fără a limita în vreun fel 
posibilitatea statelor membre de a prelua 
inițiativa în stabilirea unor standarde 
obligatorii în domenii precum siguranța 
alimentară, bunăstarea animalelor, 
protecția mediului și drepturile sociale,
poate fi realizată prin îmbunătățiri în ceea 
ce privește notificarea și certificarea; în 
plus, consideră justificate creditele 
bugetare alocate unor sectoare precum 
standardizarea și apropierea legislației, 
deoarece aceste măsuri vor facilita 
funcționarea și competitivitatea 
întreprinderilor, oferind totodată 
consumatorilor europeni produse și servicii 
mai sigure;

Or. xm

Amendamentul 2
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită finanțarea unui proiect-pilot
intitulat „Forumul pieței interne”, un 
eveniment anual care să reunească 
reprezentanți din partea instituțiilor UE, a 
statelor membre și a altor părți interesate
pentru a stabili un angajament mai clar în 

5. solicită finanțarea unui proiect-pilot 
intitulat „Forumul pieței unice”, un 
eveniment anual care să fie organizat o 
dată pe an în statul membru care deține 
Președinția Consiliului și care să 
reunească reprezentanți ai cetățenilor, ai 
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ceea ce privește transpunerea, aplicarea și 
garantarea respectării legislației privind 
piața internă, constituind astfel o 
platformă pentru schimbul de bune 
practici între administrațiile naționale;
solicită, în plus, finanțarea unui proiect-
pilot care, sub forma unui sondaj 
independent, ar permite identificarea 
primelor 20 de cauze de nemulțumire și 
neîncredere ale cetățenilor și 
întreprinderilor, în special ale IMM-
urilor, față de piața internă;

întreprinderilor și ai organizațiilor de 
consumatori, precum și reprezentanți din 
partea statelor membre și a instituțiilor UE 
pentru a stabili un angajament clar în ceea 
ce privește transpunerea, aplicarea și 
garantarea respectării legislației privind 
piața unică; consideră că scopul acestui 
eveniment ar trebui să fie combaterea 
transpunerii incorecte, a aplicării 
defectuoase și a nepunerii în executare a 
legislației privind piața unică; consideră 
că acest eveniment ar trebui să devină o 
platformă importantă de schimb de bune 
practici între părțile interesate și de 
informare a cetățenilor cu privire la 
drepturile lor pe piața unică; în plus, cere 
ca la acest eveniment să fie analizate cele 
mai importante 20 de preocupări, 
provocări și oportunități al cetățenilor și 
întreprinderilor, identificate de Comisie; 
consideră necesară crearea unui grup de 
lucru care să fie alcătuit din deputați în 
Parlamentul European și reprezentanți ai 
Comisiei și ai Președinției Consiliului în 
exercițiu la momentul evenimentului, care 
ar trebui să se pună de acord cu privire la 
detaliile legate de organizarea 
evenimentului;

Or. en

Amendamentul 3
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că ușoara majorare a sumei 
alocate liniei bugetare 14 04 02 aferente 
programului Vamă 2013 este justificată și 
adecvată pentru realizarea obiectivelor din 
acest domeniu de politică, precum 
consolidarea securității și a protecției 
frontierelor externe, sprijinirea luptei 

6. consideră că ușoara majorare a sumei 
alocate liniei bugetare 14 04 02 aferente 
programului Vamă 2013 este justificată și 
adecvată pentru realizarea obiectivelor din 
acest domeniu de politică, precum 
consolidarea securității și a protecției 
frontierelor externe, sprijinirea luptei 
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împotriva traficului ilegal și a fraudei și 
creșterea eficienței sistemelor vamale; 
sprijină realizarea obiectivelor programului 
prin îmbunătățirea coordonării și cooperării 
dintre statele membre, promovarea 
schimbului de bune practici și de know-
how și monitorizarea aplicării corecte a 
legislației Uniunii;

împotriva traficului ilegal și a fraudei și 
creșterea eficienței sistemelor vamale; 
sprijină realizarea obiectivelor programului 
prin îmbunătățirea coordonării și cooperării 
dintre statele membre, promovarea 
schimbului de bune practici și de know-
how și monitorizarea aplicării corecte a 
legislației Uniunii; subliniază importanța 
programelor de formare pentru 
personalul vamal național;

Or. en

Amendamentul 4
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că suma alocată liniei bugetare 
17 02 02 în domeniul politicii de protecție 
a consumatorilor este justificată și potrivită 
pentru realizarea unei piețe interne cu 
produse și servicii sigure, precum și cu 
drepturi egale pentru toți consumatorii; 
subliniază importanța unei cooperări 
strânse între Uniune, statele membre și
țările terțe, inclusiv SUA, China și India, în 
vederea instituirii unor mecanisme de 
control mai eficace pentru a spori 
încrederea consumatorilor; îndeamnă 
Comisia să elaboreze o bază de cunoștințe 
și programe de formare în domeniul 
supravegherii pieței; în plus, consideră 
eforturile comune în vederea educării 
consumatorilor drept o prioritate, în special 
în ceea ce privește cunoștințele financiare;

7. consideră că suma alocată liniei bugetare 
17 02 02 în domeniul politicii de protecție 
a consumatorilor este justificată și potrivită 
pentru realizarea unei piețe interne cu 
produse și servicii sigure, precum și cu 
drepturi egale pentru toți consumatorii; 
subliniază importanța unei cooperări 
strânse între Uniune, statele membre și 
țările terțe, inclusiv SUA, China și India, în 
vederea instituirii unor mecanisme de 
control mai eficace pentru a spori 
încrederea consumatorilor; îndeamnă 
Comisia să elaboreze o bază de cunoștințe 
și programe de formare în domeniul 
supravegherii pieței; în plus, consideră 
eforturile comune în vederea educării 
consumatorilor drept o prioritate, în special 
în ceea ce privește cunoștințele financiare; 
invită, de asemenea, Comisia să sprijine 
funcționarea Rețelei de cooperare pentru 
protecția consumatorilor (CPC) pentru a 
permite o utilizare mai eficientă a 
mecanismelor de cooperare ale acestei 
rețele de către autoritățile de aplicare a 
legii în domeniul protecției 
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consumatorilor în statele membre; 
reamintește că Rețeaua centrelor 
europene de protecție a consumatorilor 
are nevoie de finanțare adecvată pentru a 
promova încrederea consumatorilor în 
piața unică; subliniază rolul important al 
organizațiilor de consumatori pentru 
sensibilizarea populației Uniunii și 
susține finanțarea proiectelor lor; în 
consecință, solicită o prelungire a 
programului TRACE, care dă 
posibilitatea organizațiilor de consumatori 
să își construiască, prin activități de 
formare, organizații și rețele puternice și 
eficiente;

Or. en


