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Módosítás 1
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. egyetért azzal, hogy a megszorítások 
idején a korlátozott uniós költségvetést
nem egyszerűen csökkenteni kell, 
veszélyeztetve a már megtett 
kötelezettségvállalásokat, hanem bölcsen 
kell felhasználni egyrészt a gazdasági
növekedésnek a szükséges beruházások és 
az egységes piac működésének erősítése 
révén történő ösztönzése, másrészt az 
uniós polgároknak, a fogyasztóknak és a
vállalkozásoknak a munkahelyteremtésben 
és a fenntartható tevékenységeikben
történő támogatása érdekében;

1. egyetért azzal, hogy különösen a 
megszorítások idején az uniós 
költségvetést bölcsen kell felhasználni a 
gazdasági növekedés ösztönzése 
érdekében; megjegyzi, hogy ezt szükséges 
beruházások és az egységes piac 
működésének erősítése révén lehet elérni, 
azzal a céllal, hogy támogassák az uniós
polgárokat, a fogyasztókat és a
vállalkozásokat a munkahelyteremtésben 
és a fenntartható tevékenységeikben;

Or. da

Módosítás 2
Toine Manders

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. egyetért azzal, hogy a megszorítások 
idején a korlátozott uniós költségvetést 
nem egyszerűen csökkenteni kell,
veszélyeztetve a már megtett 
kötelezettségvállalásokat, hanem bölcsen 
kell felhasználni egyrészt a gazdasági
növekedésnek a szükséges beruházások és
az egységes piac működésének erősítése
révén történő ösztönzése, másrészt az 
uniós polgároknak, a fogyasztóknak és a
vállalkozásoknak a munkahelyteremtésben 
és a fenntartható tevékenységeikben
történő támogatása érdekében;

1. egyetért azzal, hogy a megszorítások 
idején a korlátozott uniós költségvetést 
nem kell növelni, de a meglévő 
előirányzatok felülvizsgálata és 
átalakítása szükséges ahhoz, hogy az 
uniós költségvetést bölcsen lehessen 
felhasználni és a már megtett 
kötelezettségvállalásokat ne kelljen 
veszélyeztetni a gazdasági növekedés 
ösztönzése, az egységes piac működésének 
erősítése és az uniós polgárok, a
fogyasztók és a vállalkozások a 
munkahelyteremtésben és a fenntartható 
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tevékenységeikben való támogatása 
érdekében;

Or. nl

Módosítás 3
Edvard Kožušník

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a költségvetési 
előirányzatok folyamatos biztosításának 
jelentőségét a belső piac működése és 
fejlődése, különösen az értesítés, a 
tanúsítás és az ágazati közelítés területén
(02 01 04 04. és 02 03 01. jogcímcsoport);
reméli, hogy a Bizottság szabványosítási 
csomagja eleget tesz a Parlament
integráltabb uniós szabványosítási
rendszerre és a szabványok 
kidolgozásának fenntarthatóbb 
finanszírozási rendszerére vonatkozó 
kérésének;

2. hangsúlyozza a költségvetési 
előirányzatok folyamatos biztosításának 
jelentőségét a belső piac működése és 
fejlődése, különösen az értesítés, a 
tanúsítás és az ágazati közelítés területén
(02 01 04 01. és 02 03 01. jogcímcsoport);
hangsúlyozza, hogy az európai 
szabványosításra vonatkozó új 
szabályozási keretnek egy integráltabb 
uniós szabványosítási rendszerhez és a 
szabványok kidolgozásának fenntarthatóbb 
finanszírozási rendszeréhez kell vezetnie;

Or. en

Módosítás 4
Louis Grech

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az „Egységes piaci fórum” 
kísérleti projekt (12 02 03. jogcímcsoport) 
folyamatos finanszírozására, amely 
fórumot a Bizottság és a Tanács elnöksége 
közösen szervezi az uniós intézményekből, 
a tagállamokból, a civil társadalomból és 
az üzleti szférából érkező érdekelt felek 

5. felszólít az „Egységes piaci fórum” 
kísérleti projekt (12 02 03. jogcímcsoport) 
folyamatos finanszírozására, amely 
fórumot a Bizottság és a Tanács elnöksége 
közösen szervezi az uniós intézményekből, 
a tagállamokból, a civil társadalomból és 
az üzleti szférából érkező érdekelt felek 
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részvételével, az egységes piac 
újraindítására irányuló folyamatban elért 
előrehaladás értékelése, a bevált 
gyakorlatok cseréje és az európai polgárok 
legfőbb problémáinak kezelése érdekében;

részvételével, az egységes piac 
újraindítására irányuló folyamatban elért 
előrehaladás értékelése, a bevált 
gyakorlatok cseréje és az európai polgárok 
legfőbb problémáinak kezelése érdekében;
elismeri és örömmel fogadja azt a tényt, 
hogy a Bizottság elindította az értékelési 
folyamatot és a „csalódottság 20 legfőbb 
fő forrása” nevű lista felülvizsgálatát; 
felszólít arra, hogy a „csalódottság 20 
legfőbb fő forrását” rendszeresen meg kell 
vizsgálni az egységes piaci fórumon, olyan 
ellenőrizhető mutatókként használva őket, 
amelyek az egységes piac alakulását 
értékelik és figyelemmel kísérik az európai 
polgárokkal szemben;

Or. en

Módosítás 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az „Egységes piaci fórum” 
kísérleti projekt (12 02 03. jogcímcsoport) 
folyamatos finanszírozására, amely 
fórumot a Bizottság és a Tanács elnöksége 
közösen szervezi az uniós intézményekből, 
a tagállamokból, a civil társadalomból és 
az üzleti szférából érkező érdekelt felek 
részvételével, az egységes piac 
újraindítására irányuló folyamatban elért 
előrehaladás értékelése, a bevált 
gyakorlatok cseréje és az európai polgárok 
legfőbb problémáinak kezelése érdekében;

5. felszólít az „Egységes piaci fórum” 
kísérleti projekt (12 02 03. jogcímcsoport) 
folyamatos finanszírozására, amely 
fórumot a Bizottság, az Európai 
Parlament és a Tanács elnöksége minden 
évben közösen szervezi az uniós 
intézményekből, a tagállamokból, a civil 
társadalomból és az üzleti szférából érkező 
érdekelt felek részvételével, az egységes 
piac újraindítására irányuló folyamatban 
elért előrehaladás értékelése, a bevált 
gyakorlatok cseréje és az európai polgárok 
legfőbb problémáinak kezelése érdekében;

Or. en
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Módosítás 6
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sajnálja, hogy nem irányoztak elő 
pénzösszegeket a SOLVIT és az egységes 
piaccal kapcsolatos segítségnyújtási 
szolgáltatások kötelezettségvállalásai 
számára (12 02 02. jogcímcsoport); a 
SOLVIT hálózatot hatékony, ingyenes 
bíróságon kívüli vitarendezési 
mechanizmusnak tekinti, amelyet az összes 
tagállamban képzési és népszerűsítési 
tevékenységekkel kellene támogatni;

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy
csökkentik a kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a SOLVIT és az egységes 
piaccal kapcsolatos segítségnyújtási 
szolgáltatások kötelezettségvállalásai 
számára (12 02 02. jogcímcsoport); a 
SOLVIT hálózatot hatékony, ingyenes 
bíróságon kívüli vitarendezési 
mechanizmusnak tekinti, amelyet az összes 
tagállamban képzési és népszerűsítési 
tevékenységekkel kellene támogatni;

Or. da

Módosítás 7
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ismételten felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy társfinanszírozzanak 
további közös piacfelügyeleti fellépéseket;
elismeri a vámhatóságok piacfelügyeletben 
betöltött szerepét, és támogatja a 
vámigazgatási szervek és a piacfelügyeleti 
hatóságok közötti együttműködés 
erősítését; felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a Vám 2013 program
(14 01 04 02. és 14 04 02. jogcímcsoport) 
végrehajtásából eredő kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
emberi erőforrásokat;

8. ismételten felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy társfinanszírozzanak 
további közös piacfelügyeleti fellépéseket;
elismeri a vámhatóságok piacfelügyeletben 
betöltött szerepét, és támogatja a 
vámigazgatási szervek és a piacfelügyeleti 
hatóságok közötti együttműködés 
erősítését, a helyes gyakorlatok és a 
technikai segítségnyújtás cseréjét 
elősegítve; felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a Vám 2013 program (14 01 04 
02. és 14 04 02. jogcímcsoport) 
végrehajtásából eredő kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
emberi erőforrásokat, különös figyelmet 
fordítva a külső határok védelmére, illetve 
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az emberkereskedelem és a csalás elleni 
küzdelemre;

Or. lt

Módosítás 8
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ismételten felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy társfinanszírozzanak 
további közös piacfelügyeleti fellépéseket;
elismeri a vámhatóságok piacfelügyeletben 
betöltött szerepét, és támogatja a 
vámigazgatási szervek és a piacfelügyeleti 
hatóságok közötti együttműködés 
erősítését; felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a Vám 2013 program
(14 01 04 02. és 14 04 02. jogcímcsoport) 
végrehajtásából eredő kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
emberi erőforrásokat;

8. ismételten felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy társfinanszírozzanak 
további közös piacfelügyeleti fellépéseket;
elismeri a vámhatóságok piacfelügyeletben 
betöltött szerepét, és támogatja a 
vámigazgatási szervek és a piacfelügyeleti 
hatóságok közötti együttműködés 
erősítését, a helyes gyakorlatok és a 
technikai segítségnyújtás cseréjét 
elősegítve; felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a Vám 2013 program (14 01 04 
02. és 14 04 02. jogcímcsoport) 
végrehajtásából eredő kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
emberi erőforrásokat, különös figyelmet 
fordítva a külső határok védelmére, illetve 
az emberkereskedelem és a csalás elleni 
küzdelemre;

Or. lt

Módosítás 9
Edvard Kožušník

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. szükségesnek tartja a fogyasztóvédelmi 
politika területén való uniós fellépésre

9. szükségesnek tartja a fogyasztóvédelmi 
politika területén való uniós fellépésre (17 
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(17 02 02. jogcímcsoport) előirányzott 
összeg növelését, hogy biztosítani lehessen 
a jelenlegi felmérések és piackutatások, és 
különösen a fogyasztói piacok és a 
fogyasztói körülmények 
eredménytábláinak folytatását; üdvözli a 
fogyasztóügyi politikai stratégia és 
közösségi cselekvési program félidős 
felülvizsgálatát, és várakozással tekint a 
fogyasztók oktatására, tájékoztatására és a 
kapacitásbővítésre irányuló fellépések 
2011 júliusára tervezett külön értékelése 
elé;

02 02. jogcímcsoport) előirányzott összeg
fenntartását, hogy biztosítani lehessen a 
jelenlegi felmérések és piackutatások, és 
különösen a fogyasztói piacok és a 
fogyasztói körülmények 
eredménytábláinak folytatását; üdvözli a 
fogyasztóügyi politikai stratégia és 
közösségi cselekvési program félidős 
felülvizsgálatát, és várakozással tekint a 
fogyasztók oktatására, tájékoztatására és a 
kapacitásbővítésre irányuló fellépések 
2011 júliusára tervezett külön értékelése 
elé;

Or. en

Módosítás 10
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. rámutat az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának közelmúltbeli 
értékelésében foglalt fő észrevételekre, 
különösen az eddig rendelkezésre álló 
források korlátozott voltára és a jövőre 
nézve javasolt teljesítményalapú 
ösztönzőkre; továbbra is támogatja a 
Fogyasztóvédelmi Együttműködési 
Hálózatot, függetlenül hatékonyságának 
közelgő felmérésétől és értékelésétől;

10. rámutat az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának közelmúltbeli 
értékelésében foglalt fő észrevételekre, 
különösen az eddig rendelkezésre álló 
források korlátozott voltára és a jövőre 
nézve javasolt teljesítményalapú 
ösztönzőkre; továbbra is támogatja a 
Fogyasztóvédelmi Együttműködési 
Hálózatot, amely biztosítani kívánja, hogy 
a fogyasztóvédelmi végrehajtó hatóságok 
számára hatékony együttműködési 
mechanizmusokat határozzanak meg és 
alkalmazzanak a tagállamokban;

Or. lt

Módosítás 11
Juozas Imbrasas
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Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. rámutat az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának közelmúltbeli 
értékelésében foglalt fő észrevételekre, 
különösen az eddig rendelkezésre álló 
források korlátozott voltára és a jövőre 
nézve javasolt teljesítményalapú 
ösztönzőkre; továbbra is támogatja a 
Fogyasztóvédelmi Együttműködési 
Hálózatot, függetlenül hatékonyságának 
közelgő felmérésétől és értékelésétől.

10. rámutat az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának közelmúltbeli 
értékelésében foglalt fő észrevételekre, 
különösen az eddig rendelkezésre álló 
források korlátozott voltára és a jövőre 
nézve javasolt teljesítményalapú 
ösztönzőkre; továbbra is támogatja a 
Fogyasztóvédelmi Együttműködési 
Hálózatot, amely biztosítani kívánja, hogy 
a fogyasztóvédelmi végrehajtó hatóságok 
számára hatékony együttműködési 
mechanizmusokat határozzanak meg és 
alkalmazzanak a tagállamokban;

Or. lt


