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Pakeitimas 1
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. džiaugdamasis pažymi, kad išaugo 
mokėjimų asignavimų pagal 12 antraštinę 
dalį panaudojimo lygis; yra susirūpinęs dėl 
mažo panaudojimo lygio vartotojų 
politikos srityje ir ragina Komisiją imtis 
reikiamų priemonių ir pagerinti 
prognozių, susijusių su mokėjimų 
poreikiais, patikimumą;

1. džiaugdamasis pažymi, kad išaugo 
mokėjimų asignavimų pagal 12 antraštinę 
dalį panaudojimo lygis; tačiau pažymi, kad 
17 02 04 biudžeto eilutės mažas 
panaudojimo lygis turėjo neigiamos įtakos 
vidutiniam įvykdymo lygiui vartotojų 
politikos srityje; pabrėžia būtinybę, kad 
Komisija pasikliautų veiksmingesnėmis 
mokėjimų poreikių mechanizmų 
prognozėmis, siekiant pagerinti biudžeto 
įvykdymą; pritaria 2011 m. Komisijos 
pasiektai pažangai minėtoje srityje;

Or. en

Pakeitimas 2
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia būtinybę skatinti vartotojų 
finansinį mokymą, siekiant vartotojams 
suteikti daugiau galių dėl finansinių 
paslaugų; todėl dar kartą pakartoja, kad 
nepaisant nustatytų vykdymo trukumų ir 
atsižvelgiant į naujausiu teigiamus šios 
srities poslinkius, remia 2010 m. įkurtą 
bandomąjį projektą dėl finansų rinkų 
skaidrumo ir stabilumo; ragina Komisiją 
tęsti savo darbą, nustatant tinkamiausius 
būdus, kaip išleisti paskirtas lėšas;

Or. en
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Pakeitimas 3
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria Komisijos iniciatyvai 
organizuoti seminarus valstybėse narėse, 
kad būtų galima spręsti problemas, su 
kuriomis susiduria nacionalinės 
administracijos, įgyvendindamos vidaus 
rinką reglamentuojančius įstatymus ir 
užtikrindamos jų laikymąsi; mano, kad tai 
turės teigiamą poveikį įgyvendinimo
rezultatams;

2. pritaria Komisijos iniciatyvai 
organizuoti seminarus valstybėse narėse, 
kad būtų galima spręsti problemas, su 
kuriomis susiduria nacionalinės 
administracijos, įgyvendindamos vidaus 
rinką reglamentuojančius įstatymus ir 
užtikrindamos jų laikymąsi; tačiau pastebi, 
kad per seminarus galima pasiekti 
veiksmingų rezultatų, jei įgytų žinių ir 
turinio suvokimas yra nuolat testuojami ir 
įvertinami;

Or. de

Pakeitimas 4
Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. dar kartą pakartoja savo raginimą 
Komisijai išanalizuoti dabartinių MVĮ 
skirtų finansavimo programų 
veiksmingumą ir ištirti galimybes sukurti 
naujus bendrus finansinius instrumentus;

Or. en

Pakeitimas 5
Anna Hedh
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį 
Komisija skiria Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT) ir ES 
bandomųjų projektų, kaip alternatyvių 
problemų sprendimo priemonių, skatinimui
ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
šioje srityje; primena, jog pritaria tam, kad 
biudžete būtų sukurta atskira eilutė, skirta 
tinklui SOLVIT; džiaugiasi pakeistu 
portalu „Jūsų Europa“ kaip bendros 
duomenų įvesties tinklaviete, suteikiančia 
prieigą prie informacijos apie teises 
įvairiuose sektoriuose, taip pat prie 
pagalbos paslaugų;

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį 
Komisija skiria Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT) ir ES 
bandomųjų projektų, kaip alternatyvių 
problemų sprendimo priemonių, skatinimui 
ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
šioje srityje; pabrėžia, kad Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
patvirtino, kad yra veiksminga piliečių 
problemų (pvz., profesinių kvalifikacijų 
pripažinimas ir darbo teisės) sprendimo
priemonė; primena, jog pritaria tam, kad 
biudžete būtų sukurta atskira eilutė, skirta 
tinklui SOLVIT; džiaugiasi pakeistu 
portalu „Jūsų Europa“ kaip bendros 
duomenų įvesties tinklaviete, suteikiančia 
prieigą prie informacijos apie teises 
įvairiuose sektoriuose, taip pat prie 
pagalbos paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį 
Komisija skiria Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT) ir ES 
bandomųjų projektų, kaip alternatyvių 
problemų sprendimo priemonių, skatinimui 
ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
šioje srityje; primena, jog pritaria tam, kad 
biudžete būtų sukurta atskira eilutė, skirta 
tinklui SOLVIT; džiaugiasi pakeistu 
portalu „Jūsų Europa“ kaip bendros 
duomenų įvesties tinklaviete, suteikiančia 

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį 
Komisija skiria Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT) ir ES 
bandomųjų projektų, kaip alternatyvių 
problemų sprendimo priemonių, skatinimui 
ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
šioje srityje; primena, jog pritaria tam, kad 
biudžete būtų sukurta atskira eilutė, skirta 
tinklui SOLVIT; džiaugiasi pakeistu 
portalu „Jūsų Europa“ kaip bendros 
duomenų įvesties tinklaviete, suteikiančia 
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prieigą prie informacijos apie teises 
įvairiuose sektoriuose, taip pat prie 
pagalbos paslaugų;

prieigą prie informacijos apie teises 
įvairiuose sektoriuose, taip pat prie 
pagalbos paslaugų; mano, kad visų šių 
priemonių gyvavimą būtina tęsti ir, kad 
informacijos visuomenei talpinimą portale 
„Jūsų Europa“ būtina sustiprinti;

Or. pl

Pakeitimas 7
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį 
Komisija skiria Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT) ir ES 
bandomųjų projektų, kaip alternatyvių 
problemų sprendimo priemonių, skatinimui 
ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
šioje srityje; primena, jog pritaria tam, kad 
biudžete būtų sukurta atskira eilutė, skirta 
tinklui SOLVIT; džiaugiasi pakeistu 
portalu „Jūsų Europa“ kaip bendros 
duomenų įvesties tinklaviete, suteikiančia 
prieigą prie informacijos apie teises 
įvairiuose sektoriuose, taip pat prie 
pagalbos paslaugų;

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį 
Komisija skiria Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT) ir ES 
bandomųjų projektų, kaip alternatyvių 
problemų sprendimo priemonių, skatinimui 
ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
šioje srityje; primena, jog pritaria tam, kad
būtų skirtos atitinkamos lėšos ir biudžete 
būtų sukurta atskira eilutė, skirta tinklui 
SOLVIT, portalui „Jūsų Europa“ ir 
kitoms priemonėms, kurios skirtos 
užtikrinti, kad vidaus rinka veikia 
praktikoje; džiaugiasi pakeistu portalu 
„Jūsų Europa“ kaip bendros duomenų 
įvesties tinklaviete, suteikiančia prieigą 
prie informacijos apie teises įvairiuose 
sektoriuose, taip pat prie pagalbos 
paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 8
Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį 
Komisija skiria Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT) ir ES 
bandomųjų projektų, kaip alternatyvių 
problemų sprendimo priemonių, skatinimui 
ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
šioje srityje; primena, jog pritaria tam, kad 
biudžete būtų sukurta atskira eilutė, skirta 
tinklui SOLVIT; džiaugiasi pakeistu 
portalu „Jūsų Europa“ kaip bendros 
duomenų įvesties tinklaviete, suteikiančia 
prieigą prie informacijos apie teises 
įvairiuose sektoriuose, taip pat prie 
pagalbos paslaugų;

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį 
Komisija skiria Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT) ir ES 
bandomųjų projektų, kaip alternatyvių 
problemų sprendimo priemonių, skatinimui 
ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų 
šioje srityje; primena, jog pritaria tam, kad 
biudžete būtų sukurta atskira eilutė, skirta 
tinklui SOLVIT; džiaugiasi pakeistu 
portalu „Jūsų Europa“ kaip bendros 
duomenų įvesties tinklaviete, suteikiančia 
prieigą prie informacijos apie teises 
įvairiuose sektoriuose, taip pat prie 
pagalbos paslaugų; ragina Komisiją imtis 
tolesnių veiksmų, skatinat portalą „Jūsų 
Europa“, nes jam vis dar trūksta 
reklamos;

Or. en

Pakeitimas 9
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tolesnei finansinei paramai, kuri 
teikiama Europos vartotojų centrų (EVC) 
tinklui, taip pat tyrimui, užsakytam siekiant 
įvertinti šio tinklo efektyvumą; ragina 
Komisiją pasinaudoti šio tyrimo išvadomis 
ir imtis veiksmų siekiant pagerinti siūlomų 
paslaugų kokybę ir didinti vartotojų 
informuotumą apie EVC tinklą;

4. pritaria tolesnei finansinei paramai, kuri 
teikiama Europos vartotojų centrų (EVC) 
tinklui, taip pat tyrimui, užsakytam siekiant 
įvertinti šio tinklo efektyvumą; ragina 
Komisiją pasinaudoti šio tyrimo išvadomis 
ir imtis veiksmų siekiant pagerinti siūlomų 
paslaugų kokybę ir užtikrinti stabilų tinklo 
finansavimą; pabrėžia, kaip svarbu didinti 
vartotojų informuotumą apie EVC tinklą;
palankiai vertina Komisijos veiksmus šiuo 
klausimu, pavyzdžiui, žiniasklaidos 
kampanijų ir paieškos sistemų 
optimizavimo priemones;

Or. en
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Pakeitimas 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tolesnei finansinei paramai, kuri 
teikiama Europos vartotojų centrų (EVC) 
tinklui, taip pat tyrimui, užsakytam siekiant 
įvertinti šio tinklo efektyvumą; ragina 
Komisiją pasinaudoti šio tyrimo išvadomis 
ir imtis veiksmų siekiant pagerinti siūlomų 
paslaugų kokybę ir didinti vartotojų 
informuotumą apie EVC tinklą;

4. pritaria tolesnei finansinei paramai, kuri 
teikiama Europos vartotojų centrų (EVC) 
tinklui, taip pat tyrimui, užsakytam siekiant 
įvertinti šio tinklo efektyvumą; ragina 
Komisiją pasinaudoti šio tyrimo išvadomis 
ir imtis veiksmų siekiant pagerinti siūlomų 
paslaugų kokybę ir didinti vartotojų 
informuotumą apie EVC tinklo teikiamas 
paslaugas;

Or. pl

Pakeitimas 11
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria tolesnei finansinei paramai, kuri 
teikiama Europos vartotojų centrų (EVC) 
tinklui, taip pat tyrimui, užsakytam siekiant 
įvertinti šio tinklo efektyvumą; ragina 
Komisiją pasinaudoti šio tyrimo išvadomis 
ir imtis veiksmų siekiant pagerinti siūlomų 
paslaugų kokybę ir didinti vartotojų 
informuotumą apie EVC tinklą;

4. pritaria tolesnei finansinei paramai, kuri 
teikiama Europos vartotojų centrų (EVC) 
tinklui, taip pat tyrimui, užsakytam siekiant 
įvertinti šio tinklo efektyvumą; ragina 
Komisiją pasinaudoti šio tyrimo išvadomis 
ir imtis veiksmų siekiant pagerinti siūlomų 
paslaugų kokybę; 

Or. de

Pakeitimas 12
Franz Obermayr
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pastebi, kad piliečiai vis dar yra 
nepakankamai susipažinę su SOLVIT 
tinklu, „Jūsų Europa“ ir Europos 
vartotojų centrų (EVC) tinklu, o tai 
menkina informacijos apie vidaus rinką ir 
jos teikiamus privalumus veiksmingumą; 
todėl ragina Komisiją taikyti bendrąsias 
informavimo priemones, pavyzdžiui, 
mokymą ir konkrečiai įsitraukti į 
visuomenės informavimo veiklą dėl prekių 
ir paslaugų, pavyzdžiui, valstybėse narėse
apie automobilius informuojant 
automobilių asociacijose ir vairuotojų 
rengimo mokyklose;

Or. de

Pakeitimas 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją labiau stengtis 
užtikrinti, kad valstybių narių sąskaitų 
išrašai, kuriuose nurodomi tradiciniai 
nuosavi ištekliai, būtų tikslūs, ir sustiprinti 
nacionalinių muitinių priežiūrą, kad būtų 
išvengta klaidų nurodant surinktas 
tradicinių nuosavų išteklių sumas, kaip 
reikalaujama pagal Audito Rūmų 
rekomendaciją (2.21 punktas);

5. ragina Komisiją labiau stengtis 
užtikrinti, kad valstybių narių sąskaitų 
išrašai, kuriuose nurodomi tradiciniai 
nuosavi ištekliai, būtų tikslūs, ir sustiprinti 
nacionalinių muitinių priežiūrą, kad būtų 
išvengta klaidų nurodant surinktas 
tradicinių nuosavų išteklių sumas, kaip 
reikalaujama pagal Audito Rūmų 
rekomendaciją (2.21 punktas); taigi ragina 
Komisiją toliau stengtis paprastinti teisinę 
sistemą, ypač siekiant išspręsti likusias kai 
kurių kontrolės sistemų problemas;

Or. en
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Pakeitimas 14
Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. skyriuje „Moksliniai tyrimai ir kitos 
politikos" pabrėžia, kad taisyklių 
sudėtingumas yra didžiausias klaidų 
šaltinis; prašo Komisijos išnagrinėti 
įvairias galimybes tobulinant 
supaprastinimo ir kontrolės pusiausvyrą, 
siekiant sumažinti MVĮ administracinę 
naštą; pabrėžia viešųjų pirkimų taisyklių 
sudėtingumą ir todėl rekomenduoja jas 
supaprastinti, siekiant sumažinti klaidų;

Or. en

Pakeitimas 15
Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. yra susirūpinęs dėl nevisiško 
Komisijos priežiūros ir kontrolės sistemų 
veiksmingumo; atkreipia dėmesį į klaidas, 
kurias nustatė Audito Rūmai ir kurių 
nebuvo nustačiusi Komisija, ir todėl 
pabrėžia, kad būtina dėti pastangas, 
siekiant tobulinti naudojamas kontrolės 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 16
Ildikó Gáll-Pelcz
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pakartoja savo reikalavimą, kad 
Komisija kasmet turėtų pateikti 
Parlamentui ir Tarybai išsamesnius, negu 
biudžeto eilutėms skiriamos pastabos, 
kiekvienos biudžeto eilutės išlaidų 
aprašymus;

Or. en

Pakeitimas 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. Nepaisant pagrįstos Audito Rūmų 
kritikos1, mano, kad MVĮ garantijų 
priemonė galėtų būti svarbiu finansiniu 
įrankiu, skirtu labiau skatinti amatų 
įmonių ir mažmeninių parduotuvių 
potencialą; ragina Komisiją didinti MVĮ 
garantijų priemonės pridėtinę naudą ir 
toliau pasauliniu mastu skatinti Sąjungos 
inovacijas ir verslumą;
_______________
1Audito Rūmų specialioji ataskaita 
Nr. 4/2011 dėl MVĮ garantijų priemonės 
audito.

Or. en

Pakeitimas 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi Audito Rūmų specialiąją 
atskaitą Nr. 13/2011 „Ar 42 muitinės 
procedūros kontrolė leidžia užkardyti ir 
aptikti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
vengimą?“; ragina Komisiją ir toliau 
tobulinti Sąjungos kontrolės sistemą, 
siekiant apsaugoti nacionalinius 
biudžetus nuo žymių nuostolių, 
atsirandančių dėl PVM vengimo; be to, 
užtikrinti vienodą muitinių institucijų 
atleidimo nuo PVM valdymą; ragina 
valstybes nares veiksmingiau gerinti 
bendradarbiavimą ir informacijos 
mainus;

Or. en

Pakeitimas 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pritaria Komisijos patvirtintoms 
specialiosioms gairėms dėl valstybės 
pagalbos finansų sektoriui, atsižvelgiant į 
skubius finansinės krizės atvejus; 
atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 
vertinimą, kad Komisija veiksmingai 
reagavo į finansų krizę; ragina Komisiją 
tęsti valstybės pagalbos atitikties Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo tikslams 
garantavimą ir realiai įvertinanti 
konkurencijos iškraipymą ir poveikį 
prekybai; ragina Komisiją išplėsti 
valstybės pagalbos ir valstybės pagalbos 
kontrolės ex post poveikio įmonėms, 
rinkoms ir visai ekonomikai vertinimą; 
pabrėžia, kad svarbu visiems 
suinteresuotiems subjektams užtikrinti 
daugiau teisinio tikrumo, sparčiau ir 
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veiksmingiau taikant skundų nagrinėjimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. primena valstybėms narėms apie jų 
atskaitomybę pagal SESV sutarties 317 
straipsnį ir apie jų įsipareigojimą 
sustiprinti kontrolės sistemas dėl valdymo 
patikrų, taikomų prieš išlaidų 
patvirtinimą, ir dėl metinių suvestinių, 
kurios sudaro vertingą patikinimo šaltinį,
gairių;

Or. en

Pakeitimas 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina Komisiją tęsti darbą kartu su 
Europos Parlamentu ir Taryba, 
atsižvelgiant į „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetą ir užtikrinti būsimoje Sąjungos 
planavimo veikloje bus laikomasi 
supaprastinamo, patikimo finansų 
valdymo ir atskaitomybės principų; ragina 
valstybes nares ir Komisiją, planuojant 
Sąjungos išlaidų programas, atkreipti 
dėmesį į tikslus, kurie yra konkretūs, 
išmatuojami, pasiekiami, svarbūs, su laiko 
nuoroda (SMART), ir tuo pat matu 
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atkreipiant dėmesį į galimą įgyvendinimo 
riziką;

Or. en

Pakeitimas 22
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. kadangi bendrajame Sąjungos 
biudžete padidėjo avanso (išankstinio 
finansavimo mokėjimo) dalis, todėl ragina 
Komisiją atitinkamai suderinti apskaitos 
taisykles ir priežiūrą, siekiant išvengti 
mokesčių mokėtojų pinigų praradimo; 
atkreipia dėmesį į pakankamo tyrimo dėl 
skirtumo tarp suplanuotų tikslų ir 
laimėjimų trūkumą ir į nustatymą, kad
atsikaitymo dėl veiksmingumo sistemoje 
nebuvo įtraukti išlaidų ekonomiškumas ir 
našumas;

Or. en


