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Ändringsförslag 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att 
budgetanslaget i kapitel 02 03 i 
kommissionens budgetförslag är viktigt 
och tror att förbättrade förfaranden för 
anmälan och certifiering kan leda till en 
bättre fungerande inre marknad. 
Parlamentet anser dessutom att 
budgetanslaget för standardisering och 
tillnärmning av lagstiftning är motiverat, 
eftersom dessa åtgärder kommer att göra 
det lättare att driva företag och förbättra 
företagens konkurrenskraft, samtidigt som 
EU:s konsumenter får tillgång till säkrare 
produkter och tjänster.

2. Europaparlamentet påpekar att 
budgetanslaget i kapitel 02 03 i 
kommissionens budgetförslag är viktigt 
och tror att förbättrade förfaranden för 
anmälan och certifiering kan leda till en 
bättre fungerande inre marknad, utan att 
medlemsstaternas möjlighet att gå vidare 
med obligatoriska standarder på områden 
som livsmedelssäkerhet, djurskydd, 
miljöskydd och sociala rättigheter på 
något sätt begränsas. Parlamentet anser 
dessutom att budgetanslaget för 
standardisering och tillnärmning av 
lagstiftning är motiverat, eftersom dessa 
åtgärder kommer att göra det lättare att 
driva företag och förbättra företagens 
konkurrenskraft, samtidigt som 
EU:s konsumenter får tillgång till säkrare 
produkter och tjänster.

Or. xm

Ändringsförslag 2
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterfrågar en 
finansiering av ett pilotprojekt under 
namnet ”Forum för den inre marknaden” 
som ska anordnas en gång om året med 
företrädare för EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och andra intressenter för 
att fastställa ett tydligare åtagande för 

5. Europaparlamentet efterfrågar en 
finansiering av ett pilotprojekt under 
namnet ”Forum för den inre marknaden” 
som ska anordnas en gång om året, och då 
äga rum i den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet i rådet, med företrädare 
för allmänheten, företag och 
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införlivande, tillämpning och verkställighet 
av lagstiftningen om den inre marknaden 
och sålunda utgöra en plattform för 
utbyte av bästa praxis mellan nationella 
förvaltningar. Parlamentet efterfrågar 
dessutom finansiering av ett pilotprojekt 
som i form av en oberoende genomförd 
undersökning skulle göra det möjligt att 
fastställa de 20 främsta orsakerna till 
otillfredsställelse och frustration för 
enskilda medborgare och företag, särskilt 
små och medelstora företag, på den inre 
marknaden.

konsumentorganisationer samt 
företrädare för EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och andra intressenter, för 
att fastställa ett tydligt åtagande för 
införlivande, tillämpning och verkställighet 
av lagstiftningen om den inre marknaden.
Syftet med detta evenemang bör vara att 
stävja felaktigt införlivande, felaktig 
tillämpning och bristfällig verkställighet 
av lagstiftningen om den inre marknaden 
genom bättre samordning och styrning av 
den inre marknaden. Evenemanget bör bli 
en viktig plattform för utbyte av bästa 
praxis mellan berörda parter och för 
information till medborgarna om deras 
rättigheter på den inre marknaden. 
Vidare begär parlamentet att man vid 
evenemanget uppmärksammar de 
20 främsta svårigheterna, utmaningarna 
och möjligheterna för allmänhet och 
företag, som kommissionen har fastställt. 
Parlamentet bedömer det nödvändigt att 
inrätta en arbetsgrupp, sammansatt av 
ledamöter av Europaparlamentet och 
företrädare för kommissionen och det 
land som innehar ordförandeskapet i 
rådet vid tidpunkten för evenemanget, 
som ska utarbeta de närmare 
betingelserna för detta forum.

Or. en

Ändringsförslag 3
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att den lilla 
ökningen i det belopp i budgetpost 
14 04 02 som tilldelats programmet Tull 
2013 är motiverad och tillräcklig för att 
uppnå målen inom detta politikområde. Till 
dessa hör ökad säkerhet och skydd av de 

6. Europaparlamentet anser att den lilla 
ökningen i det belopp i budgetpost 
14 04 02 som tilldelats programmet Tull 
2013 är motiverad och tillräcklig för att 
uppnå målen inom detta politikområde. Till 
dessa hör ökad säkerhet och skydd av de 
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yttre gränserna, stödåtgärder i kampen mot 
smuggling och bedrägeri samt effektivare 
tullsystem. Parlamentet stöder 
förverkligandet av programmets mål 
genom förbättring av samordningen och 
samarbetet mellan medlemsstaterna, 
främjande av utbytet av bästa praxis och 
kunskap samt övervakning av 
unionslagstiftningens korrekta tillämpning.

yttre gränserna, stödåtgärder i kampen mot 
smuggling och bedrägeri samt effektivare 
tullsystem. Parlamentet stöder 
förverkligandet av programmets mål 
genom förbättring av samordningen och 
samarbetet mellan medlemsstaterna, 
främjande av utbytet av bästa praxis och 
kunskap samt övervakning av 
unionslagstiftningens korrekta tillämpning. 
Parlamentet understryker vikten av 
fortbildningsprogram för nationella 
tulltjänstemän.

Or. en

Ändringsförslag 4
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att beloppet till 
budgetpost 17 02 02 på området 
konsumentpolitik är motiverat och 
tillräckligt för att förverkliga en inre 
marknad med säkra produkter och tjänster 
samt lika rättigheter för alla konsumenter. 
Parlamentet betonar vikten av ett nära 
samarbete mellan unionen, 
medlemsstaterna och tredjeländer, 
inbegripet Förenta staterna, Kina och 
Indien, när det gäller effektivare 
mekanismer för kontroll av efterlevnaden, i 
syfte att öka konsumenternas förtroende. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla en kunskapsbas och 
utbildningsprogram inom området för 
marknadsövervakning. Parlamentet anser 
dessutom att gemensamma ansträngningar 
inom området för konsumentutbildning ska 
prioriteras, i synnerhet när det gäller 
förmågan att förstå finansiell information.

7. Europaparlamentet anser att beloppet till 
budgetpost 17 02 02 på området 
konsumentpolitik är motiverat och 
tillräckligt för att förverkliga en inre 
marknad med säkra produkter och tjänster 
samt lika rättigheter för alla konsumenter. 
Parlamentet betonar vikten av ett nära 
samarbete mellan unionen, 
medlemsstaterna och tredjeländer, 
inbegripet Förenta staterna, Kina och 
Indien, när det gäller effektivare 
mekanismer för kontroll av efterlevnaden, i 
syfte att öka konsumenternas förtroende. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla en kunskapsbas och 
utbildningsprogram inom området för 
marknadsövervakning. Parlamentet anser 
dessutom att gemensamma ansträngningar 
inom området för konsumentutbildning ska 
prioriteras, i synnerhet när det gäller 
förmågan att förstå finansiell information. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att stödja arbetet inom 
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nätverket för konsumentskyddssamarbete 
i syfte att effektivisera 
tillsynsmyndigheternas bruk av 
mekanismerna för 
konsumentskyddssamarbete på området 
konsumentskydd i medlemsstaterna. 
Parlamentet påminner om att nätverket av 
europeiska konsumentcentrum behöver 
tillräckliga resurser för att kunna öka 
konsumenternas förtroende för den inre 
marknaden. Parlamentet pekar på den 
viktiga roll som konsumentorganisationer 
spelar för ökad medvetenhet i EU och 
rekommenderar att deras projekt får 
finansiering. Följaktligen efterlyser 
parlamentet en förlängning av 
Trace-programmet, där 
konsumentorganisationer genom 
utbildningsverksamhet får hjälp att bygga 
upp starka och ändamålsenliga 
organisationer och nätverk.

Or. en


