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Grozījums Nr. 1
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta viedokli, ka taupības laikos 
nedrīkstētu vienkārši samazināt jau tā 
ierobežoto ES budžetu, tādējādi apdraudot 
jau uzņemto saistību izpildi, bet tas būtu 
jāizmanto saprātīgi, lai veicinātu 
ekonomikas izaugsmi, veicot 
nepieciešamos ieguldījumus un stiprinot 
vienotā tirgus darbību, un lai palīdzētu 
Eiropas iedzīvotājiem, patērētājiem un 
uzņēmumiem darbavietu radīšanā un 
ilgtspējīgu pasākumu īstenošanā;

1. atbalsta viedokli, ka jo īpaši taupības 
laikos ES budžets būtu jāizmanto saprātīgi 
un tā, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi; 
atzīmē, ka to var izdarīt, veicot 
nepieciešamos ieguldījumus un stiprinot 
vienotā tirgus darbību, un lai palīdzētu 
Eiropas iedzīvotājiem, patērētājiem un 
uzņēmumiem darbavietu radīšanā un 
ilgtspējīgu pasākumu īstenošanā;

Or. da

Grozījums Nr. 2
Toine Manders

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta viedokli, ka taupības laikos 
nedrīkstētu vienkārši samazināt jau tā 
ierobežoto ES budžetu, tādējādi apdraudot
jau uzņemto saistību izpildi, bet tas būtu 
jāizmanto saprātīgi, lai veicinātu 
ekonomikas izaugsmi, veicot 
nepieciešamos ieguldījumus un stiprinot
vienotā tirgus darbību, un lai palīdzētu 
Eiropas iedzīvotājiem, patērētājiem un 
uzņēmumiem darbavietu radīšanā un 
ilgtspējīgu pasākumu īstenošanā;

1. atbalsta viedokli, ka taupības laikos 
nedrīkstētu palielināt ES budžetu, bet būtu 
nepieciešama pašreizējo apropriāciju 
pārskatīšana un pārstrukturēšana, lai ES 
budžetu varētu izmantot saprātīgi un 
netiktu apdraudēta jau uzņemto saistību 
izpilde, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, 
stiprinātu vienotā tirgus darbību, un lai 
palīdzētu Eiropas iedzīvotājiem, 
patērētājiem un uzņēmumiem darbavietu 
radīšanā un ilgtspējīgu pasākumu 
īstenošanā; 

Or. nl
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Grozījums Nr. 3
Edvard Kožušník

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ir svarīgi arī turpmāk piešķirt 
budžeta līdzekļus iekšējā tirgus darbībai un 
attīstībai, jo īpaši paziņošanas, 
sertificēšanas un nozaru tuvināšanas jomā 
(budžeta 02 01 04 04. un 
02 03 01. pozīcija); cer, ka tiesību aktu 
kopums, ko Komisija izstrādājusi 
standartizācijas jomā, atbildīs Parlamenta 
prasībai izveidot integrētāku ES 
standartizācijas sistēmu un ilgtspējīgāku
finansēšanas sistēmu standartu izstrādei;

2. norāda, ka ir svarīgi arī turpmāk piešķirt 
budžeta līdzekļus iekšējā tirgus darbībai un
attīstībai, jo īpaši paziņošanas, 
sertificēšanas un nozaru tuvināšanas jomā 
(budžeta 02 01 04 01. un 
02 03 01. pozīcija); uzsver, ka ar jauno 
tiesisko regulējumu par Eiropas 
standartizāciju būtu jārada integrētāka
ES standartizācijas sistēma un 
ilgtspējīgāka finansēšanas sistēma
standartu izstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Louis Grech

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina turpināt finansēt izmēģinājuma 
projektu „Vienotā tirgus forums” (budžeta 
12 02 03. pozīcija), ko Komisija īsteno 
kopīgi ar Padomes prezidentvalsti un kas 
pulcē ieinteresētās personas no ES 
iestādēm, dalībvalstīm, pilsoniskās 
sabiedrības un uzņēmēju organizācijām, lai 
izvērtētu vienotā tirgus iedzīvināšanā 
sasniegto, apmainītos ar paraugpraksi un 
risinātu Eiropas iedzīvotājiem aktuālākos 
problēmjautājumus;

5. aicina turpināt finansēt izmēģinājuma 
projektu „Vienotā tirgus forums” (budžeta 
12 02 03. pozīcija), ko Komisija īsteno 
kopīgi ar Padomes prezidentvalsti un kas 
pulcē ieinteresētās personas no ES 
iestādēm, dalībvalstīm, pilsoniskās 
sabiedrības un uzņēmēju organizācijām, lai 
izvērtētu vienotā tirgus iedzīvināšanā 
sasniegto, apmainītos ar paraugpraksi un 
risinātu Eiropas iedzīvotājiem aktuālākos 
problēmjautājumus; atzīmē un atzinīgi 
vērtē to, ka Komisija sākusi procesu, lai 
novērtētu un pārskatītu sarakstu ar 
Eiropas iedzīvotājiem aktuālākajiem 
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20 problēmjautājumiem; aicina sarakstu 
ar 20 aktuālākajiem problēmjautājumiem 
regulāri izvērtēt vienotā tirgus forumā, 
izmantojot tos kā pārbaudāmus rādītājus, 
lai novērtētu un uzraudzītu attīstību 
vienotajā tirgū atbilstoši Eiropas 
iedzīvotāju interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina turpināt finansēt izmēģinājuma 
projektu „Vienotā tirgus forums” (budžeta 
12 02 03. pozīcija), ko Komisija īsteno 
kopīgi ar Padomes prezidentvalsti un kas 
pulcē ieinteresētās personas no ES 
iestādēm, dalībvalstīm, pilsoniskās 
sabiedrības un uzņēmēju organizācijām, lai 
izvērtētu vienotā tirgus iedzīvināšanā 
sasniegto, apmainītos ar paraugpraksi un 
risinātu Eiropas iedzīvotājiem aktuālākos 
problēmjautājumus;

5. aicina turpināt finansēt izmēģinājuma 
projektu „Vienotā tirgus forums” (budžeta 
12 02 03. pozīcija), ko Komisija ik gadu 
īsteno kopīgi ar Eiropas Parlamentu un 
Padomes prezidentvalsti un kas pulcē 
ieinteresētās personas no ES iestādēm, 
dalībvalstīm, pilsoniskās sabiedrības un 
uzņēmēju organizācijām, lai izvērtētu 
vienotā tirgus iedzīvināšanā sasniegto, 
apmainītos ar paraugpraksi un risinātu 
Eiropas iedzīvotājiem aktuālākos 
problēmjautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž nožēlu, ka nav piešķirtas saistību 
apropriācijas SOLVIT un vienotā tirgus 
atbalsta pakalpojumiem (budžeta 

6. pauž bažas, ka tiek samazinātas saistību 
apropriācijas SOLVIT un vienotā tirgus 
atbalsta pakalpojumiem (budžeta 
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12 02 02. pozīcija); uzskata, ka SOLVIT
tīkls ir efektīvs mehānisms strīdu 
bezmaksas izšķiršanai ārpus tiesas un to 
vajadzētu atbalstīt visās dalībvalstīs, 
izmantojot apmācības un veicināšanas 
pasākumus;

12 02 02. pozīcija); uzskata, ka SOLVIT
tīkls ir efektīvs mehānisms strīdu 
bezmaksas izšķiršanai ārpus tiesas un to 
vajadzētu atbalstīt visās dalībvalstīs, 
izmantojot apmācības un veicināšanas 
pasākumus;

Or. da

Grozījums Nr. 7
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis 
līdzfinansēt vēl citas kopīgas tirgus 
uzraudzības darbības; atzīst muitas nozīmi 
tirgus uzraudzībā un atbalsta muitas 
pārvalžu un tirgus uzraudzības iestāžu 
ciešāku sadarbību; aicina dalībvalstis 
piešķirt finansējumu un cilvēkresursus, kas 
nepieciešami, lai veiktu attiecīgos 
pienākumus programmas „Muita 2013” 
īstenošanā (budžeta 14 01 04 02. un 
14 04 02. pozīcija);

8. atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis 
līdzfinansēt vēl citas kopīgas tirgus 
uzraudzības darbības; atzīst muitas nozīmi 
tirgus uzraudzībā un atbalsta muitas 
pārvalžu un tirgus uzraudzības iestāžu 
ciešāku sadarbību, veicinot labas prakses 
apmaiņu un tehniskās palīdzības 
sniegšanu; aicina dalībvalstis piešķirt 
finansējumu un cilvēkresursus, kas 
nepieciešami, lai veiktu attiecīgos 
pienākumus programmas „Muita 2013” 
īstenošanā (budžeta 14 01 04 02. un 
14 04 02. pozīcija), īpašu uzmanību 
pievēršot ārējo robežu aizsardzībai un 
nelegālas tirdzniecības un krāpšanas 
apkarošanai;

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis 
līdzfinansēt vēl citas kopīgas tirgus 
uzraudzības darbības; atzīst muitas nozīmi 
tirgus uzraudzībā un atbalsta muitas 
pārvalžu un tirgus uzraudzības iestāžu 
ciešāku sadarbību; aicina dalībvalstis 
piešķirt finansējumu un cilvēkresursus, kas 
nepieciešami, lai veiktu attiecīgos 
pienākumus programmas „Muita 2013” 
īstenošanā (budžeta 14 01 04 02. un 
14 04 02. pozīcija);

8. atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis 
līdzfinansēt vēl citas kopīgas tirgus 
uzraudzības darbības; atzīst muitas nozīmi 
tirgus uzraudzībā un atbalsta muitas 
pārvalžu un tirgus uzraudzības iestāžu 
ciešāku sadarbību, veicinot labas prakses 
apmaiņu un tehniskās palīdzības 
sniegšanu; aicina dalībvalstis piešķirt 
finansējumu un cilvēkresursus, kas 
nepieciešami, lai veiktu attiecīgos 
pienākumus programmas „Muita 2013” 
īstenošanā (budžeta 14 01 04 02. un 
14 04 02. pozīcija), īpašu uzmanību 
pievēršot ārējo robežu aizsardzībai un 
nelegālas tirdzniecības un krāpšanas 
apkarošanai;

Or. lt

Grozījums Nr. 9
Edvard Kožušník

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka ir jāpiešķir lielāki līdzekļi
Savienības rīcībai patērētāju aizsardzības 
politikas jomā (budžeta 17 02 02. pozīcija), 
lai būtu iespējams turpināt pašreizējos 
apsekojumus un tirgus pētījumus, jo īpaši 
rezultātu apkopojumus attiecībā uz patēriņa 
tirgiem un patērētāju stāvokli; atzinīgi 
vērtē patērētāju aizsardzības politikas 
stratēģijas un Kopienas rīcības 
programmas termiņa vidusposma 
novērtējumu un ar interesi gaida atsevišķu 
novērtējumu, ko 2011. gada jūlijā 
paredzēts veikt patērētāju izglītošanas, 
informēšanas un veiktspējas palielināšanas 
pasākumu jomā;

9. uzskata, ka ir jāsaglabā līdzekļu apjoms, 
kas piešķirts Savienības rīcībai patērētāju 
aizsardzības politikas jomā (budžeta 
17 02 02. pozīcija), lai būtu iespējams 
turpināt pašreizējos apsekojumus un tirgus 
pētījumus, jo īpaši rezultātu apkopojumus 
attiecībā uz patēriņa tirgiem un patērētāju 
stāvokli; atzinīgi vērtē patērētāju 
aizsardzības politikas stratēģijas un 
Kopienas rīcības programmas termiņa 
vidusposma novērtējumu un ar interesi 
gaida atsevišķu novērtējumu, ko 
2011. gada jūlijā paredzēts veikt patērētāju 
izglītošanas, informēšanas un veiktspējas 
palielināšanas pasākumu jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda uz galvenajām atziņām, kas 
paustas nesen veiktajā Eiropas Patērētāju 
aizsardzības centru (ECC) tīkla darbības 
novērtējumā, jo īpaši saistībā ar līdz šim 
ierobežotajiem resursiem un turpmāk 
ierosinātajiem stimuliem, kuru pamatā būs 
darbības rezultāti; joprojām atbalsta 
Sadarbības tīklu patērētāju aizsardzībai 
(CPC), neatkarīgi no šā tīkla efektivitātes 
novērtējuma, kas gaidāms tuvākajā laikā.

10. norāda uz galvenajām atziņām, kas 
paustas nesen veiktajā Eiropas Patērētāju 
aizsardzības centru (ECC) tīkla darbības 
novērtējumā, jo īpaši saistībā ar līdz šim 
ierobežotajiem resursiem un turpmāk 
ierosinātajiem stimuliem, kuru pamatā būs 
darbības rezultāti; joprojām atbalsta 
Sadarbības tīklu patērētāju aizsardzībai 
(CPC), kura mērķis ir panākt, lai 
dalībvalstīs tiktu noteikti un piemēroti 
efektīvi mehānismi patērētāju tiesību 
aizsardzības iestāžu sadarbībai;

Or. lt

Grozījums Nr. 11
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda uz galvenajām atziņām, kas 
paustas nesen veiktajā Eiropas Patērētāju 
aizsardzības centru (ECC) tīkla darbības 
novērtējumā, jo īpaši saistībā ar līdz šim 
ierobežotajiem resursiem un turpmāk 
ierosinātajiem stimuliem, kuru pamatā būs 
darbības rezultāti; joprojām atbalsta 
Sadarbības tīklu patērētāju aizsardzībai 
(CPC), neatkarīgi no šā tīkla efektivitātes 
novērtējuma, kas gaidāms tuvākajā laikā.

10. norāda uz galvenajām atziņām, kas 
paustas nesen veiktajā Eiropas Patērētāju 
aizsardzības centru (ECC) tīkla darbības 
novērtējumā, jo īpaši saistībā ar līdz šim 
ierobežotajiem resursiem un turpmāk 
ierosinātajiem stimuliem, kuru pamatā būs 
darbības rezultāti; joprojām atbalsta 
Sadarbības tīklu patērētāju aizsardzībai 
(CPC), kura mērķis ir panākt, lai 
dalībvalstīs tiktu noteikti un piemēroti 
efektīvi mehānismi patērētāju tiesību 
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aizsardzības iestāžu sadarbībai;

Or. lt


