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Ændringsforslag 1
Christel Schaldemose

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Går ind for det synspunkt, at EU's 
begrænsede budget ikke bare skal skæres 
ned i tider med økonomiske stramninger, 
således at allerede indgåede forpligtelser 
bringes i fare, men at det bør anvendes 
klogt med henblik på at stimulere den 
økonomiske vækst ved hjælp af 
nødvendige investeringer og ved at styrke 
det indre markedsfunktionsdygtighed og 
med henblik på at bistå borgere, forbrugere 
og virksomheder i EU i deres bestræbelser 
på at skabe arbejdspladser og udøve 
bæredygtig virksomhed;

1. Går ind for det synspunkt, at EU's 
budget særligt i tider med økonomiske 
stramninger, bør anvendes klogt og med 
henblik på at stimulere den økonomiske 
vækst; det kan ske ved hjælp af 
nødvendige investeringer og ved at styrke 
det indre markeds funktionsdygtighed og 
med henblik på at bistå borgere, forbrugere 
og virksomheder i EU i deres bestræbelser 
på at skabe arbejdspladser og udøve 
bæredygtig virksomhed;

Or. da

Ændringsforslag 2
Toine Manders

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Går ind for det synspunkt, at EU’s 
begrænsede budget ikke bare skal skæres 
ned i tider med økonomiske stramninger, 
således at allerede indgåede forpligtelser 
bringes i fare, men at det bør anvendes 
klogt med henblik på at stimulere den 
økonomiske vækst ved hjælp af 
nødvendige investeringer og ved at styrke 
det indre markedsfunktionsdygtighed og 
med henblik på at bistå borgere, forbrugere 
og virksomheder i EU i deres bestræbelser 
på at skabe arbejdspladser og udøve 
bæredygtig virksomhed;

1. Går ind for det synspunkt, at EU’s 
budget ikke skal forhøjes i tider med 
økonomiske stramninger, men at det er 
nødvendigt med en revision og 
omstrukturering af de eksisterende 
midler, således at EU’s budget kan 
anvendes klogt, og allerede indgåede 
forpligtelser ikke behøver at blive bragt i 
fare, med henblik på at stimulere den 
økonomiske vækst, styrke det indre 
markeds funktionsdygtighed og for at bistå 
borgere, forbrugere og virksomheder i EU i 
deres bestræbelser på at skabe 
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arbejdspladser og udøve bæredygtig 
virksomhed

Or. nl

Ændringsforslag 3
Edvard Kožušník

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. påpeger, at det er vigtigt med 
vedvarende budgetbevilliger for at sikre det 
indre markeds funktion og udvikling, 
navnlig med hensyn til 
forhåndsmeddelelser, certificering og 
indbyrdes tilnærmelse mellem sektorer 
(budgetpost 02 01 04 04 og 02 03 01); 
forventer, at Kommissionens 
standardiseringspakke vil imødekomme
Parlamentets anmodning om et mere 
integreret standardiseringssystem i EU og 
et mere bæredygtigt finansieringssystem til 
udvikling af standarder;

2. påpeger, at det er vigtigt med 
vedvarende budgetbevilliger for at sikre det 
indre markeds funktion og udvikling, 
navnlig med hensyn til 
forhåndsmeddelelser, certificering og 
indbyrdes tilnærmelse mellem sektorer 
(budgetpost 02 01 04 01 og 02 03 01); 
understreger, at den nye 
reguleringsordning for europæisk 
standardisering bør føre til et mere 
integreret standardiseringssystem i EU og 
et mere bæredygtigt finansieringssystem til 
udvikling af standarder

Or. en

Ændringsforslag 4
Louis Grech

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. anmoder om vedvarende finansiering af 
pilotprojektet ”Forum for det indre 
marked” (budgetpost 12 02 03), som 
organiseres i fællesskab af Kommissionen 
og Rådets formandskab og samler 
interesserede parter fra EU-institutionerne, 
medlemsstaterne, civilsamfundet og 

5. anmoder om vedvarende finansiering af 
pilotprojektet ”Forum for det indre 
marked” (budgetpost 12 02 03), som 
organiseres i fællesskab af Kommissionen 
og Rådets formandskab og samler 
interesserede parter fra EU-institutionerne, 
medlemsstaterne, civilsamfundet og 
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erhvervsorganisationer for at gøre status 
over, hvilke fremskridt der er sket med 
hensyn til relanceringen af det indre 
marked, udveksle bedste praksis og drøfte 
EU-borgernes vigtigste problemer;

erhvervsorganisationer for at gøre status 
over, hvilke fremskridt der er sket med 
hensyn til relanceringen af det indre 
marked, udveksle bedste praksis og drøfte 
EU-borgernes vigtigste problemer;
anerkender og glæder sig over, at 
Kommissionen har indledt evalueringen 
og revisionen af listen over de 20 største 
betænkeligheder (”Top 20 concerns”); 
anmoder om, at de 20 største 
betænkeligheder undersøges regelmæssigt 
i Forummet for det indre marked og 
anvendes som verificerbare kriterier til at 
evaluere og overvåge udviklingen i det 
indre marked over for EU-borgere;

Or. en

Ændringsforslag 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. anmoder om vedvarende finansiering af 
pilotprojektet ”Forum for det indre 
marked” (budgetpost 12 02 03), som 
organiseres i fællesskab af Kommissionen 
og Rådets formandskab, og samler 
interesserede parter fra EU-institutionerne, 
medlemsstaterne, civilsamfundet og 
erhvervsorganisationer for at gøre status 
over, hvilke fremskridt der er sket med 
hensyn til relanceringen af det indre 
marked, udveksle bedste praksis og drøfte 
EU-borgernes vigtigste problemer;

5. anmoder om vedvarende finansiering af 
pilotprojektet ”Forum for det indre 
marked” (budgetpost 12 02 03), som 
organiseres hvert år i fællesskab af 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådets formandskab, og samler 
interesserede parter fra EU-institutionerne, 
medlemsstaterne, civilsamfundet og 
erhvervsorganisationer for at gøre status 
over, hvilke fremskridt der er sket med 
hensyn til relanceringen af det indre 
marked, udveksle bedste praksis og drøfte 
EU-borgernes vigtigste problemer;

Or. en

Ændringsforslag 6
Christel Schaldemose
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Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. beklager de manglende
forpligtelsesbevillinger til Solvit-
programmet og handlingsplanen for 
tjenester for bistand vedrørende det indre 
marked (budgetpost 12 02 02); mener, at 
Solvit-nettet er et gratis, effektivt 
udenretligt tvistbilæggelsessystem, som 
bør støttes ved hjælp af uddannelses- og pr-
aktiviteter i alle medlemsstater;

6. finder det problematisk, at
forpligtelsesbevillinger til Solvit-
programmet og handlingsplanen for 
tjenester for bistand vedrørende det indre 
marked (budgetpost 12 02 02) er blevet 
beskåret; mener, at Solvit-nettet er et 
gratis, effektivt udenretligt 
tvistbilæggelsessystem, som bør støttes ved 
hjælp af uddannelses- og pr-aktiviteter i 
alle medlemsstater;

Or. da

Ændringsforslag 7
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. gentager sin opfordring til 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
samfinansiere yderligere fælles 
markedsovervågningstiltag; anerkender 
toldvæsenets rolle med hensyn til 
markedstilsyn og går ind for en styrkelse af 
samarbejdet mellem toldforvaltninger og 
markedstilsynsmyndigheder; opfordrer 
medlemsstaterne til at afsætte de 
nødvendige økonomiske og menneskelige 
ressourcer til at opfylde deres respektive 
forpligtelser i forbindelse med 
gennemførelse af programmet Told 2013 
(budgetpost 14 01 04 02 og 14 04 02);

8. gentager sin opfordring til 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
samfinansiere yderligere fælles 
markedsovervågningstiltag; anerkender 
toldvæsenets rolle med hensyn til 
markedstilsyn og går ind for en styrkelse af 
samarbejdet mellem toldforvaltninger og 
markedstilsynsmyndigheder ved at fremme 
udveksling af god praksis og gensidig 
teknisk bistand; opfordrer medlemsstaterne 
til at afsætte de nødvendige økonomiske og 
menneskelige ressourcer til at opfylde 
deres respektive forpligtelser i forbindelse 
med gennemførelse af programmet Told 
2013 (budgetpost 14 01 04 02 og 
14 04 02)) og særlig være opmærksomme 
på beskyttelse f de eksterne grænser og 
bekæmpelse af smugling og svindel;

Or. lt
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Ændringsforslag 8
Juozas Imbrasas

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. gentager sin opfordring til 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
samfinansiere yderligere fælles 
markedsovervågningstiltag; anerkender 
toldvæsenets rolle med hensyn til 
markedstilsyn og går ind for en styrkelse af 
samarbejdet mellem toldforvaltninger og 
markedstilsynsmyndigheder; opfordrer 
medlemsstaterne til at afsætte de 
nødvendige økonomiske og menneskelige 
ressourcer til at opfylde deres respektive 
forpligtelser i forbindelse med 
gennemførelse af programmet Told 2013 
(budgetpost 14 01 04 02 og 14 04 02);

8. gentager sin opfordring til 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
samfinansiere yderligere fælles 
markedsovervågningstiltag; anerkender 
toldvæsenets rolle med hensyn til 
markedstilsyn og går ind for en styrkelse af 
samarbejdet mellem toldforvaltninger og 
markedstilsynsmyndigheder ved at fremme 
udveksling af god praksis og gensidig 
teknisk bistand; opfordrer medlemsstaterne 
til at afsætte de nødvendige økonomiske og 
menneskelige ressourcer til at opfylde 
deres respektive forpligtelser i forbindelse 
med gennemførelse af programmet Told 
2013 (budgetpost 14 01 04 02 og 
14 04 02)) og særlig være opmærksomme 
på beskyttelse f de eksterne grænser og 
bekæmpelse af smugling og svindel;

Or. lt

Ændringsforslag 9
Edvard Kožušník

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. finder det nødvendigt at forhøje det 
beløb, der er afsat til EU-aktioner inden for 
forbrugerpolitik (budgetpost 17 02 02), 
med henblik på at sikre videreførelse af 
eksisterende undersøgelser og 
markedsanalyser og især resultattavlerne 
for forbrugermarkeder og forbrugerforhold; 

9. finder det nødvendigt at bibeholde det 
beløb, der er afsat til EU-aktioner inden for 
forbrugerpolitik (budgetpost 17 02 02), 
med henblik på at sikre videreførelse af 
eksisterende undersøgelser og 
markedsanalyser og især resultattavlerne 
for forbrugermarkeder og forbrugerforhold; 
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glæder sig over midtvejsevalueringen af 
strategien for forbrugerpolitikken og EU-
handlingsprogrammet og ser frem til den 
separate evaluering af foranstaltninger til 
forbrugeroplysning og -information og 
kapacitetsopbygning, der er planlagt til juli 
2011;

glæder sig over midtvejsevalueringen af 
strategien for forbrugerpolitikken og EU-
handlingsprogrammet og ser frem til den 
separate evaluering af foranstaltninger til 
forbrugeroplysning og -information og 
kapacitetsopbygning, der er planlagt til juli 
2011;

Or. en

Ændringsforslag 10
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. noterer sig de vigtigste budskaber i den 
nylige evaluering af Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre (ECC), især 
med hensyn til de begrænsede ressourcer, 
der hidtil er blevet stillet til rådighed, og 
resultatorienterede incitamenter, der 
foreslås for fremtiden; opretholder sin 
støtte til 
forbrugerbeskyttelsessamarbejdsnetværket 
(CPC) uanset den kommende evaluering 
og vurdering af dets effektivitet;

10. noterer sig de vigtigste budskaber i den 
nylige evaluering af Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre (ECC), især 
med hensyn til de begrænsede ressourcer, 
der hidtil er blevet stillet til rådighed, og 
resultatorienterede incitamenter, der 
foreslås for fremtiden; opretholder sin 
støtte til 
forbrugerbeskyttelsessamarbejdsnetværket 
(CPC) som forsøger at udvirke, at der 
udarbejdes og anvendes effektive 
samarbejdsmekanismer for de 
håndhævende myndigheder på 
forbrugerbeskyttelsesområdet i 
medlemsstaterne;

Or. lt

Ændringsforslag 11
Juozas Imbrasas

Udkast til udtalelse
Punkt 10
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. noterer sig de vigtigste budskaber i den 
nylige evaluering af Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre (ECC), især 
med hensyn til de begrænsede ressourcer, 
der hidtil er blevet stillet til rådighed, og 
resultatorienterede incitamenter, der 
foreslås for fremtiden; opretholder sin 
støtte til 
forbrugerbeskyttelsessamarbejdsnetværket 
(CPC) uanset den kommende evaluering 
og vurdering af dets effektivitet;

10. noterer sig de vigtigste budskaber i den 
nylige evaluering af Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre (ECC), især 
med hensyn til de begrænsede ressourcer, 
der hidtil er blevet stillet til rådighed, og 
resultatorienterede incitamenter, der 
foreslås for fremtiden; opretholder sin 
støtte til 
forbrugerbeskyttelsessamarbejdsnetværket 
(CPC) som forsøger at udvirke, at der 
udarbejdes og anvendes effektive 
samarbejdsmekanismer for de 
håndhævende myndigheder på 
forbrugerbeskyttelsesområdet i 
medlemsstaterne;

Or. lt


