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Amendamentul 1
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de acord că, în perioadele de 
austeritate, bugetul UE, şi aşa limitat, nu
ar trebui să fie pur şi simplu redus, 
periclitând astfel angajamentele deja 
asumate, ci ar trebui utilizat cu inteligenţă 
pentru a stimula creşterea economică, 
asigurând investiţiile necesare şi
consolidând funcţionarea pieţei interne, şi
pentru a oferi sprijin cetăţenilor, 
consumatorilor şi întreprinderilor europene 
în activităţile lor de creare de locuri de 
muncă şi de dezvoltare durabilă;

1. este de acord că, mai ales în perioadele 
de austeritate, bugetul UE ar trebui utilizat 
cu inteligenţă şi pentru a stimula creşterea 
economică; observă că acest lucru ar 
putea fi realizat prin investiţii necesare şi
consolidarea funcţionării pieţei interne 
pentru a oferi sprijin cetăţenilor, 
consumatorilor şi întreprinderilor europene 
în activităţile lor de creare de locuri de 
muncă şi de dezvoltare durabilă;

Or. da

Amendamentul 2
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de acord că, în perioadele de 
austeritate, bugetul UE, şi aşa limitat, nu ar 
trebui să fie pur şi simplu redus, 
periclitând astfel angajamentele deja
asumate, ci ar trebui utilizat cu inteligenţă
pentru a stimula creşterea economică,
asigurând investiţiile necesare şi 
consolidând funcţionarea pieţei interne, şi 
pentru a oferi sprijin cetăţenilor, 
consumatorilor şi întreprinderilor europene 
în activităţile lor de creare de locuri de 
muncă şi de dezvoltare durabilă;

1. este de acord că, în perioadele de 
austeritate, bugetul UE nu ar trebui mărit, 
dar că este necesară o revizuire şi o 
restructurare a creditelor existente pentru 
ca bugetul UE să poată fi utilizat cu 
inteligenţă iar angajamentele deja asumate
să nu fie periclitate, pentru a stimula 
creşterea economică, pentru a consolida
funcţionarea pieţei interne, şi pentru a oferi 
sprijin cetăţenilor, consumatorilor şi 
întreprinderilor europene în activităţile lor 
de creare de locuri de muncă şi de 
dezvoltare durabilă;
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Or. nl

Amendamentul 3
Edvard Kožušník

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este important să se aloce 
în mod constant fonduri bugetare pentru 
funcţionarea şi dezvoltarea pieţei interne, 
în special în domeniul notificării, 
certificării şi aproximării sectoriale (liniile 
bugetare 02 01 04 04 şi 02 03 01); se 
aşteaptă ca pachetul Comisiei privind 
standardizarea să răspundă solicitării sale 
de a se crea un sistem de standardizare mai 
bine integrat în UE şi un sistem mai 
sustenabil de finanţare pentru elaborarea de 
standarde;

2. subliniază că este important să se aloce 
în mod constant fonduri bugetare pentru 
funcţionarea şi dezvoltarea pieţei interne, 
în special în domeniul notificării, 
certificării şi aproximării sectoriale (liniile 
bugetare 02 01 04 01 şi 02 03 01);
subliniază că noul cadru de reglementare 
în domeniul standardizării europene ar 
trebui să aducă un sistem de standardizare 
mai bine integrat în UE şi un sistem mai 
sustenabil de finanţare pentru elaborarea de 
standarde;

Or. en

Amendamentul 4
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită finanţarea în continuare a 
proiectului-pilot „Forumul pieţei unice” 
(linia bugetară 12 02 03), organizat de 
Comisie în colaborare cu preşedinţia 
Consiliului, care reuneşte părţi interesate 
din instituţiile UE, statele membre, 
societatea civilă şi organizaţiile patronale 
pentru a evalua progresul înregistrat în 
relansarea pieţei unice, a face schimburi de 
bune practici şi a aborda principalele 
preocupări ale cetăţenilor europeni;

5. solicită finanţarea în continuare a 
proiectului-pilot „Forumul pieţei unice” 
(linia bugetară 12 02 03), organizat de 
Comisie în colaborare cu preşedinţia 
Consiliului, care reuneşte părţi interesate 
din instituţiile UE, statele membre, 
societatea civilă şi organizaţiile patronale 
pentru a evalua progresul înregistrat în 
relansarea pieţei unice, a face schimburi de 
bune practici şi a aborda principalele 
preocupări ale cetăţenilor europeni;
recunoaşte şi salută iniţierea de către 
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Comisie a procesului de evaluare şi 
revizuire a listei celor mai importante 20 
de preocupări; solicită ca această listă să 
fie evaluată în mod periodic cu ocazia 
Forumului pieţei unice, iar respectivele
preocupări să fie utilizate drept indicatori 
verificabili de evaluare şi monitorizare a 
evoluţiilor pieţei unice, în raport cu 
cetăţenii europeni;

Or. en

Amendamentul 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită finanţarea în continuare a 
proiectului-pilot „Forumul pieţei unice”
(linia bugetară 12 02 03), organizat de 
Comisie în colaborare cu preşedinţia 
Consiliului, care reuneşte părţi interesate 
din instituţiile UE, statele membre, 
societatea civilă şi organizaţiile patronale 
pentru a evalua progresul înregistrat în 
relansarea pieţei unice, a face schimburi de 
bune practici şi a aborda principalele 
preocupări ale cetăţenilor europeni;

5. solicită finanţarea în continuare a 
proiectului-pilot „Forumul pieţei unice”
(linia bugetară 12 02 03), organizat anual
de Comisie în colaborare cu Parlamentul 
European şi preşedinţia Consiliului, care 
reuneşte părţi interesate din instituţiile UE, 
statele membre, societatea civilă şi 
organizaţiile patronale pentru a evalua 
progresul înregistrat în relansarea pieţei 
unice, a face schimburi de bune practici şi 
a aborda principalele preocupări ale
cetăţenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 6
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. regretă faptul că nu au fost alocate 6. îşi manifestă îngrijorarea faţă de 
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fonduri pentru angajamentele aferente 
SOLVIT şi Planului de acţiune pentru 
servicii de asistenţă pe piaţa unică (linia 
bugetară 12 02 02); consideră că reţeaua 
SOLVIT este un mecanism extrajudiciar de 
soluţionare a litigiilor eficace şi gratuit care 
ar trebui să fie sprijinit prin activităţi de 
formare şi promovare în toate statele 
membre;

reducerea creditelor de angajament
aferente SOLVIT şi Planului de acţiune 
pentru servicii de asistenţă pe piaţa unică
(linia bugetară 12 02 02); consideră că 
reţeaua SOLVIT este un mecanism 
extrajudiciar de soluţionare a litigiilor 
eficace şi gratuit care ar trebui să fie 
sprijinit prin activităţi de formare şi 
promovare în toate statele membre;

Or. da

Amendamentul 7
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îşi reiterează apelurile adresate Comisiei 
şi statelor membre de a cofinanţa în 
continuare acţiuni comune de supraveghere 
a pieţei; recunoaşte rolul autorităţilor 
vamale în domeniul supravegherii pieţei şi 
sprijină consolidarea cooperării dintre 
administraţiile vamale şi autorităţile de 
supraveghere a pieţei; solicită statelor 
membre să aloce resursele financiare şi 
umane necesare pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile ce le revin în legătură cu 
punerea în aplicare a programului Vama 
2013 (liniile bugetare 14 01 04 02 şi 14 04 
02);

8. îşi reiterează apelurile adresate Comisiei 
şi statelor membre de a cofinanţa în 
continuare acţiuni comune de supraveghere 
a pieţei; recunoaşte rolul autorităţilor 
vamale în domeniul supravegherii pieţei şi 
sprijină consolidarea cooperării dintre 
administraţiile vamale şi autorităţile de 
supraveghere a pieţei, prin promovarea 
schimburilor de bune practici şi de 
asistenţă tehnică; solicită statelor membre 
să aloce resursele financiare şi umane 
necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce 
le revin în legătură cu punerea în aplicare a 
programului Vama 2013 (liniile bugetare 
14 01 04 02 şi 14 04 02), acordând atenţie 
specială protejării frontierelor externe şi 
combaterii traficului şi fraudelor;

Or. lt

Amendamentul 8
Juozas Imbrasas
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îşi reiterează apelurile adresate Comisiei 
şi statelor membre de a cofinanţa în 
continuare acţiuni comune de supraveghere 
a pieţei; recunoaşte rolul autorităţilor 
vamale în domeniul supravegherii pieţei şi 
sprijină consolidarea cooperării dintre 
administraţiile vamale şi autorităţile de 
supraveghere a pieţei; solicită statelor 
membre să aloce resursele financiare şi
umane necesare pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile ce le revin în legătură cu 
punerea în aplicare a programului Vama 
2013 (liniile bugetare 14 01 04 02 şi 14 04 
02);

8. îşi reiterează apelurile adresate Comisiei 
şi statelor membre de a cofinanţa în 
continuare acţiuni comune de supraveghere 
a pieţei; recunoaşte rolul autorităţilor 
vamale în domeniul supravegherii pieţei şi 
sprijină consolidarea cooperării dintre 
administraţiile vamale şi autorităţile de 
supraveghere a pieţei, prin promovarea 
schimburilor de bune practici şi de 
asistenţă tehnică; solicită statelor membre 
să aloce resursele financiare şi umane 
necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce 
le revin în legătură cu punerea în aplicare a 
programului Vama 2013 (liniile bugetare 
14 01 04 02 şi 14 04 02), acordând atenţie 
specială protejării frontierelor externe şi 
combaterii traficului şi fraudelor;

Or. lt

Amendamentul 9
Edvard Kožušník

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că suma alocată acţiunii 
Uniunii în domeniul politicii de protecţie a 
consumatorilor (linia bugetară 17 02 02) ar 
trebui majorată pentru a asigura 
continuarea anchetelor şi studiilor de piaţă 
în curs, în special a graficelor de 
performanţă privind piaţa de consum şi 
condiţiile pentru consumatori; salută 
evaluarea la jumătatea perioadei a 
strategiei privind politica şi programul de 
acţiune al UE în domeniul protecţiei 
consumatorilor şi aşteaptă evaluarea 
separată privind acţiunile de educare, 

9. consideră că suma alocată acţiunii 
Uniunii în domeniul politicii de protecţie a 
consumatorilor (linia bugetară 17 02 02) ar 
trebui menţinută pentru a asigura 
continuarea anchetelor şi studiilor de piaţă 
în curs, în special a graficelor de 
performanţă privind piaţa de consum şi 
condiţiile pentru consumatori; salută 
evaluarea la jumătatea perioadei a 
strategiei privind politica şi programul de 
acţiune al UE în domeniul protecţiei 
consumatorilor şi aşteaptă evaluarea 
separată privind acţiunile de educare, 
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informare şi consolidare a capacităţilor 
consumatorilor, preconizată pentru iulie 
2011;

informare şi consolidare a capacităţilor 
consumatorilor, preconizată pentru iulie 
2011;

Or. en

Amendamentul 10
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. ia act de mesajul-cheie al evaluării 
recente a funcţionarii reţelei centrelor 
europene pentru consumatori, în special în 
ceea ce priveşte resursele limitate 
disponibile până în prezent şi stimulentele 
bazate pe performanţe propuse pentru 
viitor; îşi menţine sprijinul pentru Reţeaua 
de cooperare pentru protecţia 
consumatorilor, sub rezerva examinării şi 
evaluării viitoare a eficacităţii sale;

10. ia act de mesajul-cheie al evaluării 
recente a funcţionarii reţelei centrelor 
europene pentru consumatori, în special în 
ceea ce priveşte resursele limitate 
disponibile până în prezent şi stimulentele 
bazate pe performanţe propuse pentru 
viitor; îşi menţine sprijinul pentru Reţeaua 
de cooperare pentru protecţia 
consumatorilor, care are ca obiectiv 
asigurarea definirii şi aplicării unor 
mecanisme eficiente de cooperare 
destinate autorităţilor responsabile cu 
protecţia consumatorilor în statele 
membre;

Or. lt

Amendamentul 11
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. ia act de mesajul-cheie al evaluării 
recente a funcţionarii reţelei centrelor 
europene pentru consumatori, în special în 
ceea ce priveşte resursele limitate 
disponibile până în prezent şi stimulentele 

10. ia act de mesajul-cheie al evaluării 
recente a funcţionarii reţelei centrelor 
europene pentru consumatori, în special în 
ceea ce priveşte resursele limitate 
disponibile până în prezent şi stimulentele 
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bazate pe performanţe propuse pentru 
viitor; îşi menţine sprijinul pentru Reţeaua 
de cooperare pentru protecţia 
consumatorilor, sub rezerva examinării şi 
evaluării viitoare a eficacităţii sale;

bazate pe performanţe propuse pentru 
viitor; îşi menţine sprijinul pentru Reţeaua 
de cooperare pentru protecţia 
consumatorilor, care are ca obiectiv 
asigurarea definirii şi aplicării unor 
mecanisme eficiente de cooperare 
destinate autorităţilor responsabile cu 
protecţia consumatorilor în statele 
membre;

Or. lt


