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Módosítás 1
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elégedetten veszi tudomásul, hogy nőtt a 
12. cím kifizetési előirányzatainak 
végrehajtási aránya; aggódik az alacsony 
végrehajtási ráta miatt a fogyasztóvédelmi 
politika területén, és felhívja a Bizottságot, 
hogy tegye meg a szükséges lépéseket a 
kifizetési igényekre vonatkozó 
előrejelzések megbízhatóságának javítása 
érdekében;

1. elégedetten veszi tudomásul, hogy nőtt a 
12. cím kifizetési előirányzatainak 
végrehajtási aránya; rámutat azonban a 
17 02 04 költségvetési tétel alacsony 
végrehajtási rátájára, ami negatívan 
befolyásolta az átlagos végrehajtási rátát a 
fogyasztóvédelmi politika területén; 
hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
végrehajtásának javítása érdekében a 
Bizottságnak hatékonyabb előrejelzési 
mechanizmusokra kell támaszkodnia a 
kifizetési igények terén; üdvözli a 
Bizottság által 2011-ben e téren tett 
előrelépést;

Or. en

Módosítás 2
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy támogatni kell a 
fogyasztók pénzügyi képzését, hogy 
megfelelően tájékozottak legyenek a 
pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában; 
ezért a korábban hangsúlyozott 
végrehajtási hiányosságok ellenére, és 
figyelembe véve a közelmúltbeli pozitív 
fejleményeket, ismét támogatásáról 
biztosítja a 2010-ben létrehozott, „A 
pénzpiacok átláthatósága és stabilitása” 
elnevezésű kísérleti projektet; arra 
buzdítja a Bizottságot, hogy tegyen 
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lépéseket az előirányzott eszközök legjobb 
felhasználási módjainak meghatározása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 3
Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezését, hogy szemináriumokat 
szervez a tagállamokban azon problémák 
orvoslása érdekében, amelyekkel a nemzeti 
közigazgatások a belső piaci jogszabályok 
végrehajtása és érvényesítése során 
találkoznak; úgy véli, hogy ez pozitív 
hatással lenne a végrehajtás 
eredményességére nézve;

2. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezését, hogy szemináriumokat 
szervez a tagállamokban azon problémák 
orvoslása érdekében, amelyekkel a nemzeti 
közigazgatások a belső piaci jogszabályok 
végrehajtása és érvényesítése során 
találkoznak; megjegyzi azonban, hogy a 
szemináriumok akkor szolgálnak 
kézzelfogható eredményekkel, ha a 
megosztott tudást és a témával 
kapcsolatban megszerzett ismereteket 
rendszeresen tesztelik és értékelik;

Or. de

Módosítás 4
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megismétli a Bizottsághoz intézett 
felhívását, hogy elemezze a kkv-k jelenlegi 
finanszírozási programjainak 
hatékonyságát, és tanulmányozza új közös 
pénzügyi eszközök kifejlesztésének 
lehetőségét;
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Or. en

Módosítás 5
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 
tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok 
támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; 
emlékeztet, hogy támogatja, hogy a 
SOLVIT külön költségvetési sort kapjon; 
üdvözli „Az Ön Európája” elnevezésű 
megújult internetes portált, amely egyetlen 
honlapon biztosít hozzáférést különböző 
területek joganyagával kapcsolatos 
információkhoz és a segítséget nyújtó 
szolgáltatásokhoz;

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 
tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok 
támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; 
hangsúlyozza, hogy a SOLVIT 
hatékonynak bizonyult a polgárokat 
érintő, például a szakmai képesítések 
elismerésével és a munkavállalói jogokkal 
kapcsolatos problémák megoldásában; 
emlékeztet, hogy támogatja, hogy a 
SOLVIT külön költségvetési sort kapjon; 
üdvözli „Az Ön Európája” elnevezésű 
megújult internetes portált, amely egyetlen 
honlapon biztosít hozzáférést különböző 
területek joganyagával kapcsolatos 
információkhoz és a segítséget nyújtó 
szolgáltatásokhoz;

Or. en

Módosítás 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 
tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok 
támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; 

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 
tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok 
támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; 
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emlékeztet, hogy támogatja, hogy a 
SOLVIT külön költségvetési sort kapjon; 
üdvözli „Az Ön Európája” elnevezésű 
megújult internetes portált, amely egyetlen 
honlapon biztosít hozzáférést különböző 
területek joganyagával kapcsolatos 
információkhoz és a segítséget nyújtó 
szolgáltatásokhoz;

emlékeztet, hogy támogatja, hogy a 
SOLVIT külön költségvetési sort kapjon; 
üdvözli „Az Ön Európája” elnevezésű 
megújult internetes portált, amely egyetlen 
honlapon biztosít hozzáférést különböző 
területek joganyagával kapcsolatos 
információkhoz és a segítséget nyújtó 
szolgáltatásokhoz; úgy véli, hogy folytatni 
kell ezeket a fellépéseket, és hogy 
fejleszteni kell a nyilvános információk 
közzétételét „Az Ön Európája” internetes 
portálon;

Or. pl

Módosítás 7
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 
tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok 
támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; 
emlékeztet, hogy támogatja, hogy a 
SOLVIT külön költségvetési sort kapjon; 
üdvözli „Az Ön Európája” elnevezésű 
megújult internetes portált, amely egyetlen 
honlapon biztosít hozzáférést különböző 
területek joganyagával kapcsolatos 
információkhoz és a segítséget nyújtó 
szolgáltatásokhoz;

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 
tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok 
támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; 
emlékeztet, hogy támogatja, hogy a 
SOLVIT, „Az Ön Európája” internetes 
portál, és a belső piac kézzelfogható 
működésének biztosítására szolgáló 
minden más eszköz külön költségvetési 
sort és megfelelő pénzügyi eszközöket
kapjon; üdvözli „Az Ön Európája” 
elnevezésű megújult internetes portált, 
amely egyetlen honlapon biztosít 
hozzáférést különböző területek 
joganyagával kapcsolatos információkhoz 
és a segítséget nyújtó szolgáltatásokhoz;

Or. en
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Módosítás 8
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 
tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok 
támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; 
emlékeztet, hogy támogatja, hogy a 
SOLVIT külön költségvetési sort kapjon; 
üdvözli „Az Ön Európája” elnevezésű 
megújult internetes portált, amely egyetlen 
honlapon biztosít hozzáférést különböző 
területek joganyagával kapcsolatos 
információkhoz és a segítséget nyújtó 
szolgáltatásokhoz;

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 
tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok 
támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; 
emlékeztet, hogy támogatja, hogy a 
SOLVIT külön költségvetési sort kapjon; 
üdvözli „Az Ön Európája” elnevezésű 
megújult internetes portált, amely egyetlen 
honlapon biztosít hozzáférést különböző 
területek joganyagával kapcsolatos 
információkhoz és a segítséget nyújtó 
szolgáltatásokhoz; felhívja a Bizottságot, 
hogy tegyen további lépéseket „Az Ön 
Európája” elnevezésű internetes portál 
reklámozására, hiszen azt még kevesen 
ismerik;

Or. en

Módosítás 9
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának (ECC Network) 
nyújtott folyamatos pénzügyi támogatást, 
valamint a hatékonyságának értékelése 
érdekében megrendelt tanulmányt; felhívja 
a Bizottságot, hogy vonja le a 
következtetéseket e tanulmányból, és 
tegyen lépéseket a kínált szolgáltatások 
minőségének javítása és az ECC Network 
ismertségének fokozása érdekében a 

4. üdvözli az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának (ECC Network) 
nyújtott folyamatos pénzügyi támogatást, 
valamint a hatékonyságának értékelése 
érdekében megrendelt tanulmányt; felhívja 
a Bizottságot, hogy vonja le a 
következtetéseket e tanulmányból, és 
tegyen lépéseket a kínált szolgáltatások 
minőségének javítása és a hálózat stabil 
finanszírozásának biztosítása érdekében; 
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fogyasztók körében; hangsúlyozza, hogy fontos az ECC 
Network ismertségének fokozása a 
fogyasztók körében; melegen üdvözli a 
Bizottság e téren tett fellépéseit, például a 
sajtókampányokat és a 
keresőprogramokat optimalizáló 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának (ECC Network) 
nyújtott folyamatos pénzügyi támogatást, 
valamint a hatékonyságának értékelése 
érdekében megrendelt tanulmányt; felhívja 
a Bizottságot, hogy vonja le a 
következtetéseket e tanulmányból, és 
tegyen lépéseket a kínált szolgáltatások 
minőségének javítása és az ECC Network
ismertségének fokozása érdekében a 
fogyasztók körében;

4. üdvözli az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának (ECC Network) 
nyújtott folyamatos pénzügyi támogatást, 
valamint a hatékonyságának értékelése 
érdekében megrendelt tanulmányt; felhívja 
a Bizottságot, hogy vonja le a 
következtetéseket e tanulmányból, és 
tegyen lépéseket a kínált szolgáltatások 
minőségének javítása és az ECC Network 
által kínált szolgáltatások ismertségének 
fokozása érdekében a fogyasztók körében;

Or. pl

Módosítás 11
Franz Obermayr

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának (ECC Network) 
nyújtott folyamatos pénzügyi támogatást, 
valamint a hatékonyságának értékelése 

4. üdvözli az Európai Fogyasztói 
Központok hálózatának (ECC Network) 
nyújtott folyamatos pénzügyi támogatást, 
valamint a hatékonyságának értékelése 
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érdekében megrendelt tanulmányt; felhívja 
a Bizottságot, hogy vonja le a 
következtetéseket e tanulmányból, és 
tegyen lépéseket a kínált szolgáltatások 
minőségének javítása és az ECC Network 
ismertségének fokozása érdekében a 
fogyasztók körében;

érdekében megrendelt tanulmányt; felhívja 
a Bizottságot, hogy vonja le a 
következtetéseket e tanulmányból, és 
tegyen lépéseket a kínált szolgáltatások 
minőségének javítása érdekében;

Or. de

Módosítás 12
Franz Obermayr

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy a polgárok túlságosan 
kevéssé ismerik a SOLVIT-et, „Az Ön 
Európája” elnevezésű internetes portált és 
az ECC Networköt, ami miatt csökken a 
belső piaccal kapcsolatos tájékoztatás 
hatékonysága, és az általa kínált 
lehetőségek; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy tegyen általános tájékoztató 
intézkedéseket, például az iskolákon 
keresztül, és vállaljon szerepet az árukra 
és szolgáltatásokra vonatkozó nyilvános 
tájékoztatásban, többek között az autók 
vonatkozásában a tagállami 
autókluboknál és autósiskolákban;

Or. de

Módosítás 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 5. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
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erőfeszítéseit annak biztosítása érdekében, 
hogy a tagállamok elszámolásai a 
hagyományos saját források tekintetében 
pontosak legyenek, és hogy a beszedett 
hagyományos saját források összegével 
kapcsolatos hibák elkerülése érdekében a 
Számvevőszék ajánlásával (2.21 pont) 
összhangban fokozódjanak a nemzeti 
vámellenőrzések;

erőfeszítéseit annak biztosítása érdekében, 
hogy a tagállamok számlakivonatai a 
hagyományos saját források tekintetében 
pontosak legyenek, és hogy a beszedett 
hagyományos saját források összegével 
kapcsolatos hibák elkerülése érdekében a 
Számvevőszék ajánlásával (2.21 pont) 
összhangban fokozódjanak a nemzeti 
vámellenőrzések; ösztönzi ezért a 
Bizottságot, hogy tegyen további 
erőfeszítéseket a jogi keret 
egyszerűsítésére, különösen egyes 
ellenőrzési rendszerek továbbra is 
fennálló problémáinak megoldása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a szabályok 
bonyolultsága az egyik legfőbb hibaforrás 
a „Kutatás és egyéb belső politikák” 
fejezetben; kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki különböző opciókat az 
egyszerűsítés és az ellenőrzés közötti 
egyensúly javítása érdekében, hogy 
csökkenjen a kkv-k adminisztratív terhe; 
rámutat a közbeszerzési szabályok 
összetettségére, és ezért javasolja 
egyszerűsítésüket, miáltal csökkenhet az 
általános hibaarány;

Or. en

Módosítás 15
Iliana Ivanova
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. aggódik amiatt, hogy a Bizottság 
felügyeleti és ellenőrző rendszerei csak 
részben hatékonyak; rámutat, hogy a 
Bizottság nem észlelt néhány, a 
Számvevőszék által feltárt hibát, ezért 
hangsúlyozza, hogy erőfeszítéseket kell 
tenni a jelenlegi ellenőrzési rendszerek 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. ismételten kéri a Bizottságot, hogy 
minden évben továbbítson a 
Parlamentnek és a Tanácsnak egy 
részletesebb leírást valamennyi 
költségvetési sor kiadásairól, összevetve 
azt az egyes sorokkal kapcsolatos 
megjegyzésekkel;

Or. en

Módosítás 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a Számvevőszék indokolt kritikája1

ellenére úgy véli, hogy a kkv-
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garanciakeret rendkívül fontos pénzügyi 
eszköz a kézműves vállalkozások és 
kiskereskedelmi üzletek potenciáljának 
további erősítése szempontjából; arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy maximalizálja 
a kkv-garanciakeret hozzáadott értékét, és 
továbbra is világszerte támogassa az uniós 
innovációt és vállalkozó kedvet;
_______________
1 Az Európai Számvevőszék kkv-
garanciakeret ellenőrzéséről szóló, 
4/2011. sz. különjelentése

Or. en

Módosítás 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. tudomásul veszi a Számvevőszék „A 
42-es eljáráskóddal végzett vámeljárás 
kontrollja megelőzi, illetve felderíti-e a 
héacsalást?” című 13/2011. sz. 
különjelentését; felhívja a Bizottságot, 
hogy annak megakadályozása érdekében, 
hogy a héa-csalás miatt jelentős 
veszteségek érjék a nemzeti 
költségvetéseket, módosítsa az uniós 
szabályozási keretet; továbbá annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
vámhatóságok egységesen kezeljék a héa-
mentességet, felhívja a tagállamokat, hogy 
javítsák az együttműködést és tegyék 
hatékonyabbá az információcserét;

Or. en

Módosítás 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova
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Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. üdvözli, hogy a sürgető pénzügyi 
válsághelyzetekre adott válaszul a 
Bizottság külön iránymutatást fogadott el 
a pénzügyi ágazatnak nyújtott állami 
támogatásokról; tudomásul veszi a 
Számvevőszék értékelését, miszerint a 
Bizottság hatékonyan reagált a pénzügyi 
válságra; arra buzdítja a Bizottságot, hogy 
továbbra is garantálja az állami 
támogatások összeegyeztethetőségét az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben meghatározott célokkal, és
értékelje reálisan a verseny torzulását és a 
kereskedelemre gyakorolt hatásokat; 
felhívja a Bizottságot, hogy bővítse ki az 
állami támogatások és az állami 
támogatások ellenőrzése által a 
vállalkozásokra, a piacokra és a gazdaság 
egészére gyakorolt hatások utólagos 
elemzésének körét; hangsúlyozza a 
jogbiztonság garantálásának fontosságát 
valamennyi érdekelt fél számára, 
gyorsabbá és hatékonyabbá téve a 
panaszkezelési eljárásokat;

Or. en

Módosítás 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. emlékeztet a tagállamoknak az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 317. cikke szerinti 
elszámoltathatóságára, és arra vonatkozó 
kötelezettségükre, hogy meg kell 
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erősíteniük a kiadások Bizottságnak 
történő igazolását megelőző igazgatási 
ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési 
rendszereiket, és az éves összefoglalókról 
szóló iránymutatásaira, amelyek értékes 
támpontot jelentenek a megbízhatóság 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. az Európa 2020 stratégia költségvetése 
kapcsán felhívja a Bizottságot, hogy 
folytassa az együttműködést az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal, és biztosítsa, 
hogy a jövőbeli uniós programozási 
tevékenységek során tiszteletben tartják az 
egyszerűsítés, a pénzgazdálkodás 
hatékonysága és eredményessége, 
valamint az elszámoltathatóság alapelveit; 
felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy az Unió kiadási programjainak 
tervezésekor összpontosítson intelligens, 
mérhető, teljesíthető, pontos és jól időzített 
célkitűzésekre, és ugyanakkor vegye 
figyelembe a végrehajtás esetleges 
kockázatait is;

Or. en

Módosítás 22
Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6f. tekintettel az előzetes kifizetések 
(előfinanszírozás) egyre nagyobb 
arányára az Unió általános költségvetésén 
belül, felhívja a Bizottságot, hogy ennek 
megfelelően módosítsa az elszámolási 
szabályokat és a felügyeletet, elkerülve 
ezáltal az adófizetők pénzének pazarlását; 
tudomásul veszi, hogy nem készült 
megfelelő elemzés a kitűzött célok és az 
eredmények közötti eltérésről, valamint 
hogy a hatékonyságról szóló jelentési 
keret nem terjed ki a kiadások 
gazdaságosságára és hatékonyságára;

Or. en


