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Изменение 1
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. застъпва становището, че във времена 
на бюджетни ограничения 
ограниченият бюджет на ЕС не бива 
просто да бъде намален, което ще 
изложи на риск вече поетите 
задължения, а следва да се използва 
разумно, за да се стимулира 
икономическият растеж чрез 
необходимите инвестиции и засилване 
на функционирането на единния пазар, 
както и за да се подпомогнат
европейските граждани, потребители и 
фирми при създаването на работни 
места и в устойчивите им дейности;

1. застъпва становището, че особено във 
времена на бюджетни ограничения 
бюджетът на ЕС следва да се използва 
разумно и за да се стимулира 
икономическият растеж; отбелязва, че 
това би могло да бъде постигнато 
чрез необходимите инвестиции и 
засилване на функционирането на 
единния пазар, както и с оглед 
подпомагането на европейските 
граждани, потребители и фирми при 
създаването на работни места и в 
устойчивите им дейности;

Or. da

Изменение 2
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. застъпва становището, че във времена 
на бюджетни ограничения 
ограниченият бюджет на ЕС не бива 
просто да бъде намален, което ще 
изложи на риск вече поетите 
задължения, а следва да се използва 
разумно, за да се стимулира 
икономическият растеж чрез 
необходимите инвестиции и 
засилване на функционирането на 
единния пазар, както и за да се 
подпомогнат европейските граждани, 

1. застъпва становището, че във времена 
на бюджетни ограничения бюджетът 
на ЕС не бива да бъде увеличаван, но че 
преглед и преструктуриране на 
съществуващите бюджетни кредити 
са необходими, за да може бюджетът 
на ЕС да се използва разумно и вече 
поетите задължения да не бъдат 
поставяни в опасност, за да се 
стимулира икономическият растеж, да 
се засили функционирането на единния 
пазар, както и за да се подпомогнат 
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потребители и фирми при създаването 
на работни места и в устойчивите им 
дейности;

европейските граждани, потребители и 
фирми при създаването на работни 
места и в устойчивите им дейности; 

Or. nl

Изменение 3
Edvard Kožušník

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква значението на трайното 
разпределяне на бюджетни средства за 
функционирането и развитието на 
вътрешния пазар, в частност в областта 
на нотификацията, сертификацията и 
отрасловото сближаване (бюджетни 
редове 02 01 04 04 и 02 03 01); очаква, 
че пакетът за стандартизация на 
Комисията ще отговори на неговото 
искане за по-интегрирана система на ЕС 
за стандартизация и по-устойчива 
система на финансиране за развитието 
на стандарти;

2. изтъква значението на трайното 
разпределяне на бюджетни средства за 
функционирането и развитието на 
вътрешния пазар, в частност в областта 
на нотификацията, сертификацията и 
отрасловото сближаване (бюджетни 
редове 02 01 04 01 и 02 03 01); 
подчертава, че новата регулаторна 
рамка относно европейската 
стандартизация следва да доведе до 
по-интегрирана система на ЕС за 
стандартизация и по-устойчива система 
на финансиране за развитието на 
стандарти;

Or. en

Изменение 4
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква трайното финансиране на 
„Пилотен проект — Форум по 
въпросите на единния пазар” (ОВЕП; 
бюджетен ред 12 02 03), организиран 
съвместно от Комисията и 

5. изисква трайното финансиране на 
„Пилотен проект — Форум по 
въпросите на единния пазар" (ОВЕП; 
бюджетен ред 12 02 03), организиран 
съвместно от Комисията и 
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председателството на Съвета, и 
обединяването на заинтересовани 
страни от институциите на ЕС, 
държавите-членки, гражданското 
общество и организациите на бизнеса с 
цел оценка на напредъка на повторното 
лансиране на единния пазар, обмяна на 
най-добри практики и обсъждане на 
основните тревоги на европейските 
граждани;

председателството на Съвета, и 
обединяването на заинтересовани 
страни от институциите на ЕС, 
държавите-членки, гражданското 
общество и организациите на бизнеса с 
цел оценка на напредъка на повторното 
лансиране на единния пазар, обмяна на 
най-добри практики и обсъждане на 
основните тревоги на европейските 
граждани; отчита и приветства 
факта, че Комисията е започнала 
процес на оценка и преразглеждане на 
списъка с 20-те най-важни проблеми; 
призовава тези проблеми редовно да 
бъдат обсъждани във форума по 
въпросите на Единния пазар, като те 
бъдат използвани като проверими 
показатели за оценка и контрол на 
развитието на Единния пазар спрямо 
европейските граждани;

Or. en

Изменение 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква трайното финансиране на 
"Пилотен проект — Форум по 
въпросите на единния пазар" (ОВЕП; 
бюджетен ред 12 02 03), организиран 
съвместно от Комисията и 
председателството на Съвета, и 
обединяването на заинтересовани 
страни от институциите на ЕС, 
държавите-членки, гражданското 
общество и организациите на бизнеса с 
цел оценка на напредъка на повторното 
лансиране на единния пазар, обмяна на 
най-добри практики и обсъждане на 
основните тревоги на европейските 
граждани;

5. изисква трайното финансиране на 
"Пилотен проект — Форум по 
въпросите на единния пазар" (ОВЕП; 
бюджетен ред 12 02 03), организиран 
ежегодно съвместно от Комисията, 
Европейския парламент и 
председателството на Съвета, и 
обединяването на заинтересовани 
страни от институциите на ЕС, 
държавите-членки, гражданското 
общество и организациите на бизнеса с 
цел оценка на напредъка на повторното 
лансиране на единния пазар, обмяна на 
най-добри практики и обсъждане на 
основните тревоги на европейските 
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граждани;

Or. en

Изменение 6
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява съжаление относно 
неразпределянето на средства за 
задължения за "SOLVIT" и Плана за 
действие относно предоставяне на 
помощ в областта на единния пазар 
(бюджетен ред 12 02 02); счита мрежата 
"SOLVIT" за ефективен механизъм за 
безплатно извънсъдебно решаване на 
спорове, който следва да бъде 
подкрепян от дейности за обучение и 
подпомагане във всички държави-
членки;

6. изразява своята загриженост във 
връзка с намаляването на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за "SOLVIT" и Плана за 
действие относно предоставяне на 
помощ в областта на единния пазар 
(бюджетен ред 12 02 02); счита мрежата 
"SOLVIT" за ефективен механизъм за 
безплатно извънсъдебно решаване на 
спорове, който следва да бъде 
подкрепян от дейности за обучение и 
подпомагане във всички държави-
членки;

Or. da

Изменение 7
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. повтаря призивите си към Комисията 
и държавите-членки да продължат да 
съфинансират съвместни действия за 
надзор на пазара; отчита ролята на 
митниците в надзора на пазара и 
подкрепя засилването на 
сътрудничеството между митническите 
администрации и органите по надзор на 

8. повтаря призивите си към Комисията 
и държавите-членки да продължат да 
съфинансират съвместни действия за 
надзор на пазара; отчита ролята на 
митниците в надзора на пазара и 
подкрепя засилването на 
сътрудничеството между митническите 
администрации и органите по надзор на 
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пазара; призовава държавите-членки да 
отделят необходимите финансови и 
човешки ресурси за изпълнение на 
съответните им задължения за 
"Програма Митници" 2007 (бюджетни 
редове 14 01 04 02 и 14 04 02);

пазара, насърчаващо обмена на добри 
практики и техническото 
подпомагане; призовава държавите-
членки да отделят необходимите 
финансови и човешки ресурси за 
изпълнение на съответните им 
задължения за "Програма Митници" 
2007 (бюджетни редове 14 01 04 02 и 14 
04 02), като обръщат специално
внимание на защитата на външните 
граници и борбата с трафика и 
измамите;

Or. lt

Изменение 8
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. повтаря призивите си към Комисията 
и държавите-членки да продължат да 
съфинансират съвместни действия за 
надзор на пазара; отчита ролята на 
митниците в надзора на пазара и 
подкрепя засилването на 
сътрудничеството между митническите 
администрации и органите по надзор на 
пазара; призовава държавите-членки да 
отделят необходимите финансови и 
човешки ресурси за изпълнение на 
съответните им задължения за 
"Програма Митници" 2007 (бюджетни 
редове 14 01 04 02 и 14 04 02);

8. повтаря призивите си към Комисията 
и държавите-членки да продължат да 
съфинансират съвместни действия за 
надзор на пазара; отчита ролята на 
митниците в надзора на пазара и 
подкрепя засилването на 
сътрудничеството между митническите 
администрации и органите по надзор на 
пазара, насърчаващо обмена на добри 
практики и техническото 
подпомагане; призовава държавите-
членки да отделят необходимите 
финансови и човешки ресурси за 
изпълнение на съответните им 
задължения за "Програма Митници" 
2007 (бюджетни редове 14 01 04 02 и 14 
04 02), като обръщат специално 
внимание на защитата на външните 
граници и борбата с трафика и 
измамите;

Or. lt
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Изменение 9
Edvard Kožušník

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита за необходимо увеличаването
на сумата, разпределена за мерки на 
Съюза в областта на политиките за 
защита на потребителите (бюджетен ред 
17 02 02), с цел гарантиране на 
продължаването на съществуващи 
изследвания и проучвания на пазара, 
особено индексите за потребителските 
пазари и условия; приветства 
средносрочната оценка на Стратегията 
на политиката за защита на 
потребителите и Програмата за 
действие на Общността и очаква 
отделното оценяване на мерките за 
образоване на потребителите, 
информиране и изграждане на 
капацитет, предвидено за юли 2011 г.;

9. счита за необходимо запазването на 
същия размер на сумата, разпределена 
за мерки на Съюза в областта на 
политиките за защита на потребителите 
(бюджетен ред 17 02 02), с цел 
гарантиране на продължаването на 
съществуващи изследвания и 
проучвания на пазара, особено 
индексите за потребителските пазари и 
условия; приветства средносрочната 
оценка на Стратегията на политиката за 
защита на потребителите и Програмата 
за действие на Общността и очаква 
отделното оценяване на мерките за 
образоване на потребителите, 
информиране и изграждане на 
капацитет, предвидено за юли 2011 г.;

Or. en

Изменение 10
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отбелязва основните послания на 
неотдавнашната оценка на 
функционирането на Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
особено по отношение на ограничените 
ресурси, които са на разположение, и 
основаните на резултати стимули, които 
са предложени за в бъдеще; поддържа 

10. отбелязва основните послания на 
неотдавнашната оценка на 
функционирането на Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
особено по отношение на ограничените 
ресурси, които са на разположение, и 
основаните на резултати стимули, които 
са предложени за в бъдеще; поддържа 
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подкрепата си за Мрежата за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите, въпреки 
предстоящата оценка на нейната 
ефективност.

подкрепата си за Мрежата за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите, която се опитва да 
гарантира определянето и 
прилагането на ефективни механизми 
за сътрудничество за органите, 
отговарящи за прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите в държавите-членки;

Or. lt

Изменение 11
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отбелязва основните послания на 
неотдавнашната оценка на 
функционирането на Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
особено по отношение на ограничените 
ресурси, които са на разположение, и 
основаните на резултати стимули, които 
са предложени за в бъдеще; поддържа 
подкрепата си за Мрежата за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите, въпреки 
предстоящата оценка на нейната 
ефективност;

10. отбелязва основните послания на 
неотдавнашната оценка на 
функционирането на Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
особено по отношение на ограничените 
ресурси, които са на разположение, и 
основаните на резултати стимули, които 
са предложени за в бъдеще; поддържа 
подкрепата си за Мрежата за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите, която се опитва да 
гарантира определянето и 
прилагането на ефективни механизми 
за сътрудничество за органите, 
отговарящи за прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите в държавите-членки;

Or. lt


