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Pakeitimas 1
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palaiko nuomonę, kad taupymo metu
ribotas ES biudžetas turėtų būti ne 
paprasčiausiai sumažintas keliant pavojų 
jau prisiimtiems įsipareigojimams, bet 
turėtų būti išmintingai naudojamas
siekiant skatinti ekonomikos augimą
(turėtų būti vykdomos būtinos investicijos 
ir stiprinamas bendrosios rinkos veikimas) 
ir suteikti pagalbą Europos piliečiams, 
vartotojams ir įmonėms kuriant darbo 
vietas ir vykdant tvarią veiklą;

1. palaiko nuomonę, kad ypač taupymo 
metu ES biudžetas turėtų būti naudojamas
išmintingai ir siekiant skatinti ekonomikos 
augimą; pažymi, kad tai būtų galima 
daryti vykdant būtinas investicijas ir 
stiprinant bendrosios rinkos veikimą 
siekiant suteikti pagalbą Europos 
piliečiams, vartotojams ir įmonėms kuriant 
darbo vietas ir vykdant tvarią veiklą;

Or. da

Pakeitimas 2
Toine Manders

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palaiko nuomonę, kad taupymo metu
ribotas ES biudžetas turėtų būti ne 
paprasčiausiai sumažintas keliant pavojų
jau prisiimtiems įsipareigojimams, bet 
turėtų būti išmintingai naudojamas 
siekiant skatinti ekonomikos augimą 
(turėtų būti vykdomos būtinos investicijos 
ir stiprinamas bendrosios rinkos veikimas) 
ir suteikti pagalbą Europos piliečiams, 
vartotojams ir įmonėms kuriant darbo 
vietas ir vykdant tvarią veiklą;

1. palaiko nuomonę, kad taupymo metu ES 
biudžetas neturėtų būti didinamas, bet 
reikia persvarstyti ir pertvarkyti esamus 
asignavimus siekiant išmintingai 
panaudoti ES biudžetą ir nereikia kelti 
pavojaus jau prisiimtiems 
įsipareigojimams, kad būtų skatinamas
ekonomikos augimas, stiprinamas 
bendrosios rinkos veikimas ir suteikiama 
pagalba Europos piliečiams, vartotojams ir 
įmonėms kuriant darbo vietas ir vykdant 
tvarią veiklą;

Or. nl
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Pakeitimas 3
Edvard Kožušník

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad vidaus rinkos veikimui ir 
vystymui būtinas nuolatinis biudžeto lėšų 
skyrimas, ypač pranešimo, sertifikavimo ir 
sektorių suderinimo srityse (02 01 04 04 ir 
02 03 01 biudžeto eilutės); tikisi, kad
Komisijos standartizacijos teisės aktų 
paketas atitiks Parlamento prašymą
sukurti labiau integruotą ES 
standartizacijos sistemą ir tvaresnę 
finansavimo sistemą, kad būtų galima 
parengti standartus;

2. pabrėžia, kad vidaus rinkos veikimui ir 
vystymui būtinas nuolatinis biudžeto lėšų 
skyrimas, ypač pranešimo, sertifikavimo ir 
sektorių suderinimo srityse (02 01 04 01 ir 
02 03 01 biudžeto eilutės); pabrėžia, kad
nauja Europos standartizacijos
reguliavimo sistema turėtų sudaryti 
sąlygas sukurti labiau integruotą ES 
standartizacijos sistemą ir tvaresnę 
finansavimo sistemą, kad būtų galima 
parengti standartus;

Or. en

Pakeitimas 4
Louis Grech

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. prašo ir toliau finansuoti bandomąjį 
projektą „Bendrosios rinkos forumas“
(BRF; 12 02 03 biudžeto eilutė), kurį 
Komisija rengia bendradarbiaudama su 
Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare ir 
kuriame dalyvautų ES institucijoms, 
valstybėms narėms, pilietinei visuomenei ir 
verslo organizacijoms atstovaujančios 
suinteresuotosios šalys, siekiant vertinti 
bendrosios rinkos atnaujinimo pažangą, 
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir 
spręsti Europos piliečiams labiausiai 
rūpimus klausimus;

5. prašo ir toliau finansuoti bandomąjį 
projektą „Bendrosios rinkos forumas“
(BRF; 12 02 03 biudžeto eilutė), kurį 
Komisija rengia bendradarbiaudama su 
Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare ir 
kuriame dalyvautų ES institucijoms, 
valstybėms narėms, pilietinei visuomenei ir 
verslo organizacijoms atstovaujančios 
suinteresuotosios šalys, siekiant vertinti 
bendrosios rinkos atnaujinimo pažangą, 
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir 
spręsti Europos piliečiams labiausiai 
rūpimus klausimus; pripažįsta tai, kad 
Komisija pradėjo sąrašo „20 didžiausių 
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problemų“ vertinimo ir persvarstymo 
procesą, ir pritaria šiam žingsniui; ragina 
nuolat analizuoti šias 20 didžiausių 
problemų Bendrosios rinkos forume ir 
naudotis jomis kaip patikrinamais 
rodikliais siekiant vertinti ir stebėti 
bendrosios rinkos pokyčius Europos 
piliečių požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. prašo ir toliau finansuoti bandomąjį 
projektą „Bendrosios rinkos forumas“
(BRF; 12 02 03 biudžeto eilutė), kurį 
Komisija rengia bendradarbiaudama su 
Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare ir 
kuriame dalyvautų ES institucijoms, 
valstybėms narėms, pilietinei visuomenei ir 
verslo organizacijoms atstovaujančios 
suinteresuotosios šalys, siekiant vertinti 
bendrosios rinkos atnaujinimo pažangą, 
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir 
spręsti Europos piliečiams labiausiai 
rūpimus klausimus;

5. prašo ir toliau finansuoti bandomąjį 
projektą „Bendrosios rinkos forumas“
(BRF; 12 02 03 biudžeto eilutė), kurį 
Komisija kasmet rengia 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu ir Tarybai pirmininkaujančia 
valstybe nare ir kuriame dalyvautų ES 
institucijoms, valstybėms narėms, pilietinei 
visuomenei ir verslo organizacijoms 
atstovaujančios suinteresuotosios šalys, 
siekiant vertinti bendrosios rinkos 
atnaujinimo pažangą, keistis geriausios 
praktikos pavyzdžiais ir spręsti Europos 
piliečiams labiausiai rūpimus klausimus;

Or. en

Pakeitimas 6
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. apgailestauja, kad nebuvo skirta lėšų 
įsipareigojimams, susijusiems su tinklu 
SOLVIT ir bendrosios rinkos rėmimo 
paslaugomis (12 02 02 biudžeto eilutė);
mano, kad tinklas SOLVIT yra veiksminga 
nemokama neteisminė ginčų sprendimo 
priemonė, kuri turėtų būti palaikoma 
rengiant mokymus ir skatinant ją taikyti 
visose valstybėse narėse;

6. išreiškia susirūpinimą, kad buvo 
sumažinti įsipareigojimų asignavimai, 
susiję su tinklu SOLVIT ir bendrosios 
rinkos rėmimo paslaugomis (12 02 02 
biudžeto eilutė); mano, kad tinklas 
SOLVIT yra veiksminga nemokama 
neteisminė ginčų sprendimo priemonė, kuri 
turėtų būti palaikoma rengiant mokymus ir 
skatinant ją taikyti visose valstybėse 
narėse;

Or. da

Pakeitimas 7
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja savo raginimą Komisijai ir 
valstybėms narėms bendrai finansuoti 
tolesnius bendrus rinkos priežiūros 
veiksmus; pripažįsta muitų vaidmenį 
rinkos priežiūros srityje ir remia muitinių 
administracijų ir rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo stiprinimą; 
ragina valstybes nares skirti reikiamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių siekiant 
įgyvendinti savo įsipareigojimus, susijusius 
su programos „Muitinė 2013“ 
įgyvendinimu (14 01 04 02 ir 14 04 02 
biudžeto eilutės);

8. pakartoja savo raginimą Komisijai ir 
valstybėms narėms bendrai finansuoti 
tolesnius bendrus rinkos priežiūros 
veiksmus; pripažįsta muitų vaidmenį 
rinkos priežiūros srityje ir remia muitinių 
administracijų ir rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo stiprinimą, 
skatinant keitimąsi pažangiąja patirtimi ir 
technine pagalba; ragina valstybes nares 
skirti reikiamų finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių siekiant įgyvendinti savo 
įsipareigojimus, susijusius su programos 
„Muitinė 2013“ įgyvendinimu, ypatingą 
dėmesį skiriant išorės sienų apsaugai bei 
kovai su neteisėta prekyba ir sukčiavimu
(14 01 04 02 ir 14 04 02 biudžeto eilutės);

Or. lt
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Pakeitimas 8
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja savo raginimą Komisijai ir 
valstybėms narėms bendrai finansuoti 
tolesnius bendrus rinkos priežiūros 
veiksmus; pripažįsta muitų vaidmenį 
rinkos priežiūros srityje ir remia muitinių 
administracijų ir rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo stiprinimą; 
ragina valstybes nares skirti reikiamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių siekiant 
įgyvendinti savo įsipareigojimus, susijusius 
su programos „Muitinė 2013“ 
įgyvendinimu (14 01 04 02 ir 14 04 02 
biudžeto eilutės);

8. pakartoja savo raginimą Komisijai ir 
valstybėms narėms bendrai finansuoti 
tolesnius bendrus rinkos priežiūros 
veiksmus; pripažįsta muitų vaidmenį 
rinkos priežiūros srityje ir remia muitinių 
administracijų ir rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo stiprinimą, 
skatinant keitimąsi pažangiąja patirtimi ir 
technine pagalba; ragina valstybes nares 
skirti reikiamų finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių siekiant įgyvendinti savo 
įsipareigojimus, susijusius su programos 
„Muitinė 2013“ įgyvendinimu, ypatingą 
dėmesį skiriant išorės sienų apsaugai bei 
kovai su neteisėta prekyba ir sukčiavimu
(14 01 04 02 ir 14 04 02 biudžeto eilutės);

Or. lt

Pakeitimas 9
Edvard Kožušník

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad būtina padidinti Sąjungos 
veiksmams vartotojų politikos srityje skirtą 
sumą (17 02 02 biudžeto eilutė) siekiant 
užtikrinti egzistuojančių apžvalgų ir rinkos 
tyrimų, ypač „Vartotojų rinkos“ ir
„Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė“, 
tęstinumą; palankiai vertina Vartotojų 
politikos strategijos ir Bendrijos veiksmų 
programos laikotarpio vidurio vertinimą ir 
laukia atskiro priemonių vartotojų 
švietimo, informacijos ir pajėgumų kūrimo 

9. mano, kad būtina išlaikyti Sąjungos 
veiksmams vartotojų politikos srityje skirtą 
sumą (17 02 02 biudžeto eilutė) siekiant 
užtikrinti egzistuojančių apžvalgų ir rinkos 
tyrimų, ypač „Vartotojų rinkos“ ir
„Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė“, 
tęstinumą; palankiai vertina Vartotojų 
politikos strategijos ir Bendrijos veiksmų 
programos laikotarpio vidurio vertinimą ir 
laukia atskiro priemonių vartotojų 
švietimo, informacijos ir pajėgumų kūrimo 
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srityse įvertinimo, kuris numatytas 2011 m. 
liepos mėn.;

srityse įvertinimo, kuris numatytas 2011 m. 
liepos mėn.;

Or. en

Pakeitimas 10
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į pagrindines naujo 
Europos vartotojų centrų tinklo veikimo 
vertinimo išvadas, ypač atsižvelgiant į 
turimus ribotus išteklius ir rezultatais 
grindžiamas paskatas, kurios pasiūlytos 
ateičiai; ir toliau palaiko Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje tinklą, 
neatsižvelgiant į būsimą jo veiksmingumo 
vertinimą.

10. atkreipia dėmesį į pagrindines naujo 
Europos vartotojų centrų tinklo veikimo 
vertinimo išvadas, ypač atsižvelgiant į 
turimus ribotus išteklius ir rezultatais 
grindžiamas paskatas, kurios pasiūlytos 
ateičiai; ir toliau palaiko Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje tinklą, kuriuo 
siekiama užtikrinti valstybių narių 
vartotojų apsaugos vykdymo institucijų 
veiksmingų bendradarbiavimo 
mechanizmų nustatymą ir taikymą;

Or. lt

Pakeitimas 11
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į pagrindines naujo 
Europos vartotojų centrų tinklo veikimo 
vertinimo išvadas, ypač atsižvelgiant į 
turimus ribotus išteklius ir rezultatais 
grindžiamas paskatas, kurios pasiūlytos 
ateičiai; ir toliau palaiko Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje tinklą, 
neatsižvelgiant į būsimą jo veiksmingumo 
vertinimą.

10. atkreipia dėmesį į pagrindines naujo 
Europos vartotojų centrų tinklo veikimo 
vertinimo išvadas, ypač atsižvelgiant į 
turimus ribotus išteklius ir rezultatais 
grindžiamas paskatas, kurios pasiūlytos 
ateičiai; ir toliau palaiko Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje tinklą, kuriuo 
siekiama užtikrinti valstybių narių 
vartotojų apsaugos vykdymo institucijų 
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veiksmingų bendradarbiavimo 
mechanizmų nustatymą ir taikymą;

Or. lt


