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Poprawka 1
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera pogląd, że w czasie kryzysu
ograniczony budżet UE nie powinien być
po prostu zmniejszany, co naraża na 
ryzyko już zaciągnięte zobowiązania, ale 
powinien być raczej mądrze
wykorzystywany celem pobudzania 
wzrostu gospodarczego za pomocą 
niezbędnych inwestycji i wzmocnionego 
funkcjonowania jednolitego rynku oraz
wspierania obywateli Europy, 
konsumentów i przedsiębiorstw w 
tworzeniu miejsc pracy i prowadzeniu 
zrównoważonej działalności;

1. popiera pogląd, że w szczególności w
czasie kryzysu budżet UE powinien być 
wykorzystywany w rozsądny sposób 
i w celu pobudzania wzrostu 
gospodarczego; zwraca uwagę, że można 
to osiągnąć za pomocą niezbędnych 
inwestycji i wzmocnionego 
funkcjonowania jednolitego rynku oraz z 
myślą o wspieraniu obywateli Europy, 
konsumentów i przedsiębiorstw w 
tworzeniu miejsc pracy i prowadzeniu 
zrównoważonej działalności;

Or. da

Poprawka 2
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera pogląd, że w czasie kryzysu 
ograniczony budżet UE nie powinien być 
po prostu zmniejszany, co naraża na 
ryzyko już zaciągnięte zobowiązania, ale 
powinien być raczej mądrze 
wykorzystywany celem pobudzania 
wzrostu gospodarczego za pomocą 
niezbędnych inwestycji i wzmocnionego
funkcjonowania jednolitego rynku oraz 
wspierania obywateli Europy, 
konsumentów i przedsiębiorstw w 
tworzeniu miejsc pracy i prowadzeniu 

1. popiera pogląd, że w czasie kryzysu 
budżet UE nie powinien być zwiększany, 
lecz że konieczny jest przegląd i 
restrukturyzacja istniejących środków, tak 
by budżet UE mógł być mądrze 
wykorzystywany, a już zaciągnięte 
zobowiązania nie musiały być narażane 
na ryzyko, celem pobudzania wzrostu 
gospodarczego, wzmocnienia
funkcjonowania jednolitego rynku oraz 
wspierania obywateli Europy, 
konsumentów i przedsiębiorstw w 
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zrównoważonej działalności; tworzeniu miejsc pracy i prowadzeniu 
zrównoważonej działalności;

Or. nl

Poprawka 3
Edvard Kožušník

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie nieprzerwanego 
zasilania z budżetu funkcjonowania i 
rozwoju rynku wewnętrznego, zwłaszcza w 
dziedzinie notyfikacji, certyfikacji i 
dostosowania przepisów sektorowych
(pozycje w budżecie 02 01 04 04 i 02 03 
01); ma nadzieję, że pakiet 
normalizacyjny Komisji odpowie na 
oczekiwania Parlamentu w zakresie
większej integracji unijnych systemów 
normalizacyjnych i bardziej 
zrównoważonego systemu finansowania 
ulepszania norm;

2. podkreśla znaczenie nieprzerwanego 
zasilania z budżetu funkcjonowania i 
rozwoju rynku wewnętrznego, zwłaszcza w 
dziedzinie notyfikacji, certyfikacji i 
dostosowania przepisów sektorowych
(pozycje w budżecie 02 01 04 01 i 02 03 
01); podkreśla, że nowe ramy regulacyjne 
dotyczące normalizacji europejskiej 
powinny prowadzić do większej integracji 
unijnych systemów normalizacyjnych i 
bardziej zrównoważonego systemu 
finansowania ulepszania norm;

Or. en

Poprawka 4
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do kontynuowania finansowania 
projektu pilotażowego „Forum jednolitego 
rynku” (pozycja w budżecie 12 02 03) 
organizowanego wspólnie przez Komisję i 
prezydencję Rady i skupiającego 
zainteresowane strony z instytucji 
unijnych, państw członkowskich oraz 

5. wzywa do kontynuowania finansowania 
projektu pilotażowego „Forum jednolitego 
rynku” (pozycja w budżecie 12 02 03) 
organizowanego wspólnie przez Komisję i 
prezydencję Rady i skupiającego 
zainteresowane strony z instytucji 
unijnych, państw członkowskich oraz 
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przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji 
przedsiębiorców w celu oceny postępów w 
ożywianiu jednolitego rynku, wymiany 
najlepszych praktyk oraz rozwiązania 
najważniejszych problemów obywateli 
europejskich;

przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji 
przedsiębiorców w celu oceny postępów w 
ożywianiu jednolitego rynku, wymiany 
najlepszych praktyk oraz rozwiązania 
najważniejszych problemów obywateli 
europejskich; dostrzega i z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja rozpoczęła 
proces oceny i przeglądu wykazu 20 
najważniejszych problemów; wzywa do 
regularnego analizowania wykazu 20 
najważniejszych problemów w ramach 
Forum jednolitego rynku oraz 
wykorzystywania ich jako wiarygodnych 
wskaźników pozwalających oceniać 
i monitorować zmiany na jednolitym 
rynku wobec europejskich obywateli;

Or. en

Poprawka 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do kontynuowania finansowania 
projektu pilotażowego „Forum jednolitego 
rynku” (pozycja w budżecie 12 02 03) 
organizowanego wspólnie przez Komisję i 
prezydencję Rady i skupiającego 
zainteresowane strony z instytucji 
unijnych, państw członkowskich oraz 
przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego i organizacji 
przedsiębiorców w celu oceny postępów w 
ożywianiu jednolitego rynku, wymiany 
najlepszych praktyk oraz rozwiązania 
najważniejszych problemów obywateli 
europejskich;

5. wzywa do kontynuowania finansowania 
projektu pilotażowego „Forum jednolitego 
rynku” (pozycja w budżecie 12 02 03) 
organizowanego co roku wspólnie przez 
Komisję, Parlament Europejski i 
prezydencję Rady i skupiającego 
zainteresowane strony z instytucji 
unijnych, państw członkowskich oraz 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji 
przedsiębiorców w celu oceny postępów w 
ożywianiu jednolitego rynku, wymiany 
najlepszych praktyk oraz rozwiązania 
najważniejszych problemów obywateli 
europejskich;

Or. en
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Poprawka 6
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ubolewa nad brakiem środków na 
zobowiązania w programie SOLVIT oraz 
planie działań „Usługi pomocnicze rynku 
wewnętrznego” (pozycja w budżecie 12 02 
02); uważa sieć SOLVIT za skuteczny 
bezpłatny mechanizm pozasądowego 
rozwiązywania sporów, który powinien 
być wspierany przez działania szkoleniowe 
i promocyjne prowadzone we wszystkich 
państwach członkowskich;

6. wyraża zaniepokojenie ograniczeniem
środków na zobowiązania w programie 
SOLVIT oraz planie działań „Usługi 
pomocnicze rynku wewnętrznego”
(pozycja w budżecie 12 02 02); uważa sieć 
SOLVIT za skuteczny bezpłatny 
mechanizm pozasądowego rozwiązywania 
sporów, który powinien być wspierany 
przez działania szkoleniowe i promocyjne 
prowadzone we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. da

Poprawka 7
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wznawia swój apel do Komisji i państw 
członkowskich o wspólne finansowanie 
dalszych wspólnych działań w zakresie 
nadzoru rynku; docenia rolę ceł w 
nadzorze rynku i popiera zacieśnienie 
współpracy między służbami celnymi i 
organami nadzoru rynku; wzywa państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
niezbędnych środków finansowych i 
personelu celem wypełnienia 
spoczywających na nich zobowiązań 
związanych z wdrożeniem programu „Cła 
2013” (pozycje w budżecie 14 01 04 02 i 
14 04 02);

8. wznawia swój apel do Komisji i państw 
członkowskich o wspólne finansowanie 
dalszych wspólnych działań w zakresie 
nadzoru rynku; docenia rolę ceł w 
nadzorze rynku i popiera zacieśnienie 
współpracy między służbami celnymi i 
organami nadzoru rynku poprzez 
propagowanie wymiany dobrych wzorców 
i pomocy technicznej; wzywa państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
niezbędnych środków finansowych i 
personelu celem wypełnienia 
spoczywających na nich zobowiązań 
związanych z wdrożeniem programu „Cła 
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2013” (pozycje w budżecie 14 01 04 02 i 
14 04 02), ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na ochronę granic zewnętrznych 
oraz walkę z przemytem i oszustwami;

Or. lt

Poprawka 8
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wznawia swój apel do Komisji i państw 
członkowskich o wspólne finansowanie 
dalszych wspólnych działań w zakresie 
nadzoru rynku; docenia rolę ceł w 
nadzorze rynku i popiera zacieśnienie 
współpracy między służbami celnymi i 
organami nadzoru rynku; wzywa państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
niezbędnych środków finansowych i 
personelu celem wypełnienia 
spoczywających na nich zobowiązań 
związanych z wdrożeniem programu „Cła 
2013” (pozycje w budżecie 14 01 04 02 i 
14 04 02);

8. wznawia swój apel do Komisji i państw 
członkowskich o wspólne finansowanie 
dalszych wspólnych działań w zakresie 
nadzoru rynku; docenia rolę ceł w 
nadzorze rynku i popiera zacieśnienie 
współpracy między służbami celnymi i 
organami nadzoru rynku poprzez 
propagowanie wymiany dobrych wzorców 
i pomocy technicznej; wzywa państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
niezbędnych środków finansowych i 
personelu celem wypełnienia 
spoczywających na nich zobowiązań 
związanych z wdrożeniem programu „Cła 
2013” (pozycje w budżecie 14 01 04 02 i 
14 04 02), ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na ochronę granic zewnętrznych 
oraz walkę z przemytem i oszustwami;

Or. lt

Poprawka 9
Edvard Kožušník

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. uważa za konieczne zwiększenie kwoty 
przeznaczonej na działania Unii w 
dziedzinie polityki ochrony konsumentów
(pozycja w budżecie 17 02 02) celem 
zagwarantowania kontynuacji 
prowadzonych obecnie badań i analiz 
rynku, zwłaszcza tablic wyników dla 
rynków i warunków konsumenckich; z 
zadowoleniem przyjmuje średniookresową 
ocenę strategii i programu działań 
Wspólnoty w zakresie polityki ochrony 
konsumenta i oczekuje na odrębną ocenę 
działań z zakresu edukacji i informowania 
konsumentów oraz tworzenia zdolności 
konsumenckich, przewidzianą na lipiec 
2011 r.;

9. uważa za konieczne zachowanie kwoty 
przeznaczonej na działania Unii w 
dziedzinie polityki ochrony konsumentów
(pozycja w budżecie 17 02 02) celem 
zagwarantowania kontynuacji 
prowadzonych obecnie badań i analiz 
rynku, zwłaszcza tablic wyników dla 
rynków i warunków konsumenckich; z 
zadowoleniem przyjmuje średniookresową 
ocenę strategii i programu działań 
Wspólnoty w zakresie polityki ochrony 
konsumenta i oczekuje na odrębną ocenę 
działań z zakresu edukacji i informowania 
konsumentów oraz tworzenia zdolności 
konsumenckich, przewidzianą na lipiec 
2011 r.;

Or. en

Poprawka 10
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. odnotowuje najważniejsze informacje 
zawarte w niedawnej ocenie 
funkcjonowania Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich, zwłaszcza jeśli 
chodzi o dostępne im ograniczone jak 
dotąd środki i proponowane na przyszłość 
zachęty oparte na wynikach; podtrzymuje 
swe poparcie dla sieci współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów,
niezależnie od zbliżającej się oceny jej 
skuteczności.

10. odnotowuje najważniejsze informacje 
zawarte w niedawnej ocenie 
funkcjonowania Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich, zwłaszcza jeśli 
chodzi o dostępne im ograniczone jak 
dotąd środki i proponowane na przyszłość 
zachęty oparte na wynikach; podtrzymuje 
swe poparcie dla sieci współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów, której 
celem jest zapewnienie określania i 
stosowania skutecznych mechanizmów 
współpracy dla organów 
odpowiedzialnych za egzekwowanie 
przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów w państwach 
członkowskich.
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Or. lt

Poprawka 11
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. odnotowuje najważniejsze informacje 
zawarte w niedawnej ocenie 
funkcjonowania Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich, zwłaszcza jeśli 
chodzi o dostępne im ograniczone jak 
dotąd środki i proponowane na przyszłość 
zachęty oparte na wynikach; podtrzymuje 
swe poparcie dla sieci współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów,
niezależnie od zbliżającej się oceny jej 
skuteczności.

10. odnotowuje najważniejsze informacje 
zawarte w niedawnej ocenie 
funkcjonowania Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich, zwłaszcza jeśli 
chodzi o dostępne im ograniczone jak 
dotąd środki i proponowane na przyszłość 
zachęty oparte na wynikach; podtrzymuje 
swe poparcie dla sieci współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów, której 
celem jest zapewnienie określania i 
stosowania skutecznych mechanizmów 
współpracy dla organów 
odpowiedzialnych za egzekwowanie 
przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów w państwach 
członkowskich.

Or. lt


