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Ändringsförslag 1
Christel Schaldemose

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet stöder uppfattningen 
att EU:s begränsade budget i dessa tider av 
åtstramning inte bara rätt och slätt bör 
skäras ner, så att de åtaganden som redan 
gjorts äventyras, utan att den bör 
användas klokt i syfte att stimulera den 
ekonomiska tillväxten genom nödvändiga 
investeringar och genom att den inre 
marknadens funktion stärks samt för att 
understödja EU:s medborgare, 
konsumenter och företag i 
sysselsättningsskapande och hållbara 
verksamheter.

1. Europaparlamentet stöder uppfattningen 
att EU:s budget, i synnerhet i dessa tider 
av åtstramning, bör användas klokt och 
med målet att stimulera den ekonomiska 
tillväxten. Detta kan ske genom 
nödvändiga investeringar och genom att 
den inre marknadens funktion stärks samt 
för att understödja EU:s medborgare, 
konsumenter och företag i 
sysselsättningsskapande och hållbara 
verksamheter.

Or. da

Ändringsförslag 2
Toine Manders

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet stöder uppfattningen 
att EU:s begränsade budget i dessa tider av 
åtstramning inte bara rätt och slätt bör
skäras ner, så att de åtaganden som redan 
gjorts äventyras, utan att den bör 
användas klokt i syfte att stimulera den 
ekonomiska tillväxten genom nödvändiga 
investeringar och genom att den inre 
marknadens funktion stärks samt för att
understödja EU:s medborgare, 
konsumenter och företag i 
sysselsättningsskapande och hållbara 
verksamheter.

1. Europaparlamentet stöder uppfattningen 
att EU:s budget i dessa tider av åtstramning 
inte bör ökas, utan att det behövs en 
översyn och omstrukturering av de 
befintliga anslagen, så att budgeten kan 
användas klokt och de åtaganden som 
redan gjorts inte behöver äventyras, i syfte 
att stimulera den ekonomiska tillväxten, 
stärka den inre marknadens funktion samt 
understödja EU:s medborgare, 
konsumenter och företag i 
sysselsättningsskapande och hållbara 
verksamheter.
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Or. nl

Ändringsförslag 3
Edvard Kožušník

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller vikten av 
fortsatta budgetanslag för upprätthållandet 
och utvecklingen av den inre marknaden, i 
synnerhet när det gäller 
anmälningsförfaranden, certifiering samt 
tillnärmning av sektorer (posterna 
02 01 04 04 och 02 03 01). Parlamentet 
förväntar sig att kommissionens 
standardiseringspaket ska motsvara 
parlamentets begäran om ett mer 
integrerat standardiseringssystem i EU och 
ett mer hållbart finansieringssystem för 
utarbetandet av standarder*.

2. Europaparlamentet framhåller vikten av 
fortsatta budgetanslag för upprätthållandet 
och utvecklingen av den inre marknaden, i 
synnerhet när det gäller 
anmälningsförfaranden, certifiering samt 
tillnärmning av sektorer (posterna 
02 01 04 01 och 02 03 01). Parlamentet
betonar att det nya regelverket för 
europeisk standardisering bör leda till ett 
mer integrerat standardiseringssystem i EU 
och ett mer hållbart finansieringssystem för 
utarbetandet av standarder1.

Or. en

Ändringsförslag 4
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser 
kontinuerlig finansiering av pilotprojektet 
”Forum för den inre marknaden” 
(post 12 02 03), som anordnas gemensamt 
av kommissionen och rådets 
ordförandeskap som en mötesplats där 
berörda parter från EU-institutionerna, 
medlemsstaterna, det civila samhället och 

5. Europaparlamentet efterlyser 
kontinuerlig finansiering av pilotprojektet 
”Forum för den inre marknaden” 
(post 12 02 03), som anordnas gemensamt 
av kommissionen och rådets 
ordförandeskap som en mötesplats där 
berörda parter från EU-institutionerna, 
medlemsstaterna, det civila samhället och 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2010 om framtiden för EU:s standardisering 
(Kožušníkbetänkandet – 2010/2051(INI)).
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näringslivsorganisationer utvärderar hur 
långt nystarten för den inre marknaden har 
kommit, utbyter bästa praxis och tar upp de 
frågor som är mest angelägna för 
EU-medborgarna.

näringslivsorganisationer utvärderar hur 
långt nystarten för den inre marknaden har 
kommit, utbyter bästa praxis och tar upp de 
frågor som är mest angelägna för 
EU-medborgarna. Parlamentet uppskattar 
och välkomnar att kommissionen har 
inlett processen med att utvärdera och se 
över ”tjugo-i-topp-listan” över 
svårigheter. Denna tjugo-i-topp-lista bör 
granskas regelbundet vid Forumet för den 
inre marknaden och användas som en 
verifierbar indikator för att utvärdera och 
övervaka utvecklingen på den inre 
marknaden i relation till 
EU-medborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser 
kontinuerlig finansiering av pilotprojektet 
”Forum för den inre marknaden” 
(post 12 02 03), som anordnas gemensamt 
av kommissionen och rådets 
ordförandeskap som en mötesplats där 
berörda parter från EU-institutionerna, 
medlemsstaterna, det civila samhället och 
näringslivsorganisationer utvärderar hur 
långt nystarten för den inre marknaden har 
kommit, utbyter bästa praxis och tar upp de 
frågor som är mest angelägna för 
EU-medborgarna.

5. Europaparlamentet efterlyser 
kontinuerlig finansiering av pilotprojektet 
”Forum för den inre marknaden” 
(post 12 02 03), som anordnas årligen 
gemensamt av kommissionen, 
Europaparlamentet och rådets 
ordförandeskap som en mötesplats där 
berörda parter från EU-institutionerna, 
medlemsstaterna, det civila samhället och 
näringslivsorganisationer utvärderar hur 
långt nystarten för den inre marknaden har 
kommit, utbyter bästa praxis och tar upp de 
frågor som är mest angelägna för 
EU-medborgarna.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Christel Schaldemose

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet beklagar djupt att 
åtagandena för Solvit och stödtjänsterna
för inremarknadsfrågor (post 12 02 02) inte 
har åtföljts av någon tilldelning av medel. 
Parlamentet anser att Solvit-nätverket är en 
effektiv, kostnadsfri mekanism för 
tvistlösning utanför domstol, som bör 
stödjas genom utbildnings- och 
upplysningsverksamhet i samtliga 
medlemsstater.

6. Europaparlamentet finner det 
problematiskt att 
åtagandebemyndigandena till Solvit och
handlingsplanen för stödtjänster för
inremarknadsfrågor (post 12 02 02) har 
skurits ned. Parlamentet anser att 
Solvit-nätverket är en effektiv, kostnadsfri 
mekanism för tvistlösning utanför domstol, 
som bör stödjas genom utbildnings- och 
upplysningsverksamhet i samtliga 
medlemsstater.

Or. da

Ändringsförslag 7
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sina 
uppmaningar till kommissionen och 
medlemsstaterna om att samfinansiera 
ytterligare gemensamma 
marknadskontrollåtgärder*. Parlamentet 
inser tullens roll för 
marknadsövervakningen och stöder 
stärkandet av samarbetet mellan 
tullmyndigheter och 
marknadsövervakningsmyndigheter. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
anslå de ekonomiska och mänskliga 
resurser som behövs för att de ska kunna 

8. Europaparlamentet upprepar sina 
uppmaningar till kommissionen och 
medlemsstaterna om att samfinansiera 
ytterligare gemensamma 
marknadskontrollåtgärder1. Parlamentet 
inser tullens roll för 
marknadsövervakningen och stöder 
stärkandet av samarbetet mellan 
tullmyndigheter och 
marknadsövervakningsmyndigheter, vilket 
främjar utbytet av bästa praxis och 
tekniskt bistånd. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anslå de ekonomiska 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet 
och marknadskontroll (Schaldemosebetänkandet – 2010/2085(INI)). Se även punkt 33 i Europaparlamentets 
resolution av den 6 april 2011 om en inre marknad för européer (Correia de Campos-betänkandet – 2010/2278).
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fullgöra sina respektive skyldigheter när 
det gäller genomförandet av 
Tull 2013-programmet (posterna 
14 01 04 02 och 14 04 02).

och mänskliga resurser som behövs för att 
de ska kunna fullgöra sina respektive 
skyldigheter när det gäller genomförandet 
av Tull 2013-programmet (posterna 
14 01 04 02 och 14 04 02), med särskild 
tonvikt på skyddet av de yttre gränserna 
och kampen mot olaglig handel och 
bedrägerier.

Or. lt

Ändringsförslag 8
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar sina 
uppmaningar till kommissionen och 
medlemsstaterna om att samfinansiera 
ytterligare gemensamma 
marknadskontrollåtgärder*. Parlamentet 
inser tullens roll för 
marknadsövervakningen och stöder 
stärkandet av samarbetet mellan 
tullmyndigheter och 
marknadsövervakningsmyndigheter. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
anslå de ekonomiska och mänskliga 
resurser som behövs för att de ska kunna 
fullgöra sina respektive skyldigheter när 
det gäller genomförandet av 
Tull 2013-programmet (posterna 
14 01 04 02 och 14 04 02).

8. Europaparlamentet upprepar sina 
uppmaningar till kommissionen och 
medlemsstaterna om att samfinansiera 
ytterligare gemensamma 
marknadskontrollåtgärder1. Parlamentet 
inser tullens roll för 
marknadsövervakningen och stöder 
stärkandet av samarbetet mellan 
tullmyndigheter och 
marknadsövervakningsmyndigheter, vilket 
främjar utbytet av bästa praxis och 
tekniskt bistånd. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anslå de ekonomiska 
och mänskliga resurser som behövs för att 
de ska kunna fullgöra sina respektive 
skyldigheter när det gäller genomförandet 
av Tull 2013-programmet (posterna 
14 01 04 02 och 14 04 02), med särskild 
tonvikt på skyddet av de yttre gränserna 
och kampen mot olaglig handel och 
bedrägerier.

Or. lt

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet 
och marknadskontroll (Schaldemosebetänkandet – 2010/2085(INI)). Se även punkt 33 i Europaparlamentets 
resolution av den 6 april 2011 om en inre marknad för européer (Correia de Campos-betänkandet – 2010/2278).
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Ändringsförslag 9
Edvard Kožušník

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet bedömer att det är 
nödvändigt att öka anslagen för 
EU-åtgärder på området konsumentpolitik 
(post 17 02 02) om framtiden för befintliga 
undersökningar och marknadsstudier ska 
kunna säkras, i synnerhet resultattavlorna 
för konsumentmarknaderna respektive 
konsumentvillkoren. Parlamentet 
välkomnar halvtidsutvärderingen av den 
konsumentpolitiska strategin och 
programmet för gemenskapsåtgärder* och 
ser fram emot den särskilda utvärdering av 
åtgärderna för konsumentutbildning, 
information och kapacitetsuppbyggnad 
som utlovats till juli 2011.

9. Europaparlamentet bedömer att det är 
nödvändigt att behålla anslagen för 
EU-åtgärder på området konsumentpolitik 
(post 17 02 02) på samma nivå om 
framtiden för befintliga undersökningar 
och marknadsstudier ska kunna säkras, i 
synnerhet resultattavlorna för 
konsumentmarknaderna respektive 
konsumentvillkoren. Parlamentet 
välkomnar halvtidsutvärderingen av den 
konsumentpolitiska strategin och 
programmet för gemenskapsåtgärder1 och 
ser fram emot den särskilda utvärdering av 
åtgärderna för konsumentutbildning, 
information och kapacitetsuppbyggnad 
som utlovats till juli 2011.

Or. en

Ändringsförslag 10
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet noterar de 
viktigaste budskapen i den färska 
utvärderingen av nätverket av europeiska 
konsumentcentrum, särskilt när det gäller 
de begränsade resurser som hittills varit 
tillgängliga och de prestationsbaserade 
incitament som föreslås inför framtiden. 
Parlamentet håller fast vid sitt stöd till 

10. Europaparlamentet noterar de 
viktigaste budskapen i den färska 
utvärderingen av nätverket av europeiska 
konsumentcentrum, särskilt när det gäller 
de begränsade resurser som hittills varit 
tillgängliga och de prestationsbaserade 
incitament som föreslås inför framtiden. 
Parlamentet håller fast vid sitt stöd till 

                                               
1 Arbetsdokument antaget av kommissionen den 25 mars 2011 (SEK(2011)414).
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nätverket för konsumentskyddssamarbete, 
oavsett resultatet av den kommande 
utvärderingen och bedömningen av dess 
effektivitet.

nätverket för konsumentskyddssamarbete, 
som syftar till att säkerställa att 
ändamålsenliga samarbetsmekanismer 
för konsumentskyddsmyndigheterna 
definieras och tillämpas i 
medlemsstaterna.

Or. lt

Ändringsförslag 11
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet noterar de 
viktigaste budskapen i den färska 
utvärderingen av nätverket av europeiska 
konsumentcentrum, särskilt när det gäller 
de begränsade resurser som hittills varit 
tillgängliga och de prestationsbaserade 
incitament som föreslås inför framtiden. 
Parlamentet håller fast vid sitt stöd till 
nätverket för konsumentskyddssamarbete, 
oavsett resultatet av den kommande 
utvärderingen och bedömningen av dess 
effektivitet.

10. Europaparlamentet noterar de 
viktigaste budskapen i den färska 
utvärderingen av nätverket av europeiska 
konsumentcentrum, särskilt när det gäller 
de begränsade resurser som hittills varit 
tillgängliga och de prestationsbaserade 
incitament som föreslås inför framtiden. 
Parlamentet håller fast vid sitt stöd till 
nätverket för konsumentskyddssamarbete, 
som syftar till att säkerställa att 
ändamålsenliga samarbetsmekanismer 
för konsumentskyddsmyndigheterna 
definieras och tillämpas i 
medlemsstaterna.

Or. lt


