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Poprawka 1
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje 
podwyższenie wskaźnika wykonania 
środków na płatności w tytule 12; jest 
zaniepokojony niskim wskaźnikiem
wykonania w obszarze polityki dotyczącej 
konsumentów oraz wzywa Komisję do 
podjęcia niezbędnych środków celem 
zwiększenia wiarygodności prognoz 
dotyczących potrzeb w zakresie płatności;

1. z zadowoleniem odnotowuje 
podwyższenie wskaźnika wykonania 
środków na płatności w tytule 12; zwraca 
jednak uwagę na niski wskaźnik
wykonania linii budżetowej 17 02 04, który 
miał negatywny wpływ na średni wskaźnik 
wykonania w obszarze polityki dotyczącej 
konsumentów; podkreśla, że Komisja 
powinna polegać na skuteczniejszych 
mechanizmach prognozowania potrzeb w 
zakresie płatności w celu poprawy 
realizacji budżetu; z zadowoleniem 
przyjmuje postępy dokonane przez 
Komisję w 2011 r. w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 2
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla konieczność promowania 
edukacji finansowej konsumentów w celu 
wzmocnienia ich pozycji względem usług 
finansowych;  w związku z tym, i mimo 
uprzednio podkreślanych niedociągnięć w 
realizacji, oraz mając na uwadze 
niedawny pozytywny rozwój sytuacji w tym 
obszarze, ponownie wyraża poparcie dla 
projektu pilotażowego na rzecz 
przejrzystości i stabilności rynków 
finansowych utworzonego w 2010 r.; 
zachęca Komisję do przystąpienia do 
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ustalenia najlepszych sposobów 
spożytkowania przeznaczonych środków;

Or. en

Poprawka 3
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą organizacji warsztatów 
w państwach członkowskich celem 
stawienia czoła problemom, jakie 
napotykają administracje krajowe przy 
wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów 
z zakresu rynku wewnętrznego; jest 
zdania, że będzie to miało pozytywny 
wpływ na poziom wykonania;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą organizacji warsztatów 
w państwach członkowskich celem 
stawienia czoła problemom, jakie 
napotykają administracje krajowe przy 
wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów 
z zakresu rynku wewnętrznego; zwraca 
jednak uwagę, że warsztaty przynoszą 
konkretne efekty wtedy, gdy przekazywana 
wiedza i znajomość tematyki są regularnie 
sprawdzane i oceniane;

Or. de

Poprawka 4
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ponawia apel do Komisji o analizę 
skuteczności bieżących programów 
finansowych skierowanych do MŚP i 
zbadanie możliwości opracowania nowych 
wspólnych instrumentów finansowych;

Or. en
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Poprawka 5
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania problemów, a także wzywa 
Komisję do nasilenia starań w tym 
względzie; przypomina o swoim poparciu 
dla oddzielnej pozycji budżetowej dla 
SOLVIT; z zadowoleniem przyjmuje 
zreorganizowany portal „Twoja Europa” –
stronę internetową oferującą w jednym 
miejscu dostęp do informacji na temat 
praw w różnych sektorach, a także do 
usług wsparcia;

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania problemów, a także wzywa 
Komisję do nasilenia starań w tym 
względzie; podkreśla, że SOLVIT okazał 
się skuteczny w rozwiązywaniu problemów 
obywateli związanych z uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych i prawami 
pracowniczymi; przypomina o swoim 
poparciu dla oddzielnej pozycji budżetowej 
dla SOLVIT; z zadowoleniem przyjmuje 
zreorganizowany portal „Twoja Europa” –
stronę internetową oferującą w jednym 
miejscu dostęp do informacji na temat 
praw w różnych sektorach, a także do 
usług wsparcia;

Or. en

Poprawka 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania problemów, a także wzywa 
Komisję do nasilenia starań w tym 
względzie; przypomina o swoim poparciu 
dla oddzielnej pozycji budżetowej dla 
SOLVIT; z zadowoleniem przyjmuje 

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania problemów, a także wzywa 
Komisję do nasilenia starań w tym 
względzie; przypomina o swoim poparciu 
dla oddzielnej pozycji budżetowej dla 
SOLVIT; z zadowoleniem przyjmuje 
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zreorganizowany portal „Twoja Europa” –
stronę internetową oferującą w jednym 
miejscu dostęp do informacji na temat 
praw w różnych sektorach, a także do 
usług wsparcia;

zreorganizowany portal „Twoja Europa” –
stronę internetową oferującą w jednym 
miejscu dostęp do informacji na temat 
praw w różnych sektorach, a także do 
usług wsparcia; uważa, że działania te 
powinny być kontynuowane a obywatele 
powinni być intensywniej informowani na 
temat portalu „Twoja Europa”;

Or. pl

Poprawka 7
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania problemów, a także wzywa 
Komisję do nasilenia starań w tym 
względzie; przypomina o swoim poparciu 
dla oddzielnej pozycji budżetowej dla 
SOLVIT; z zadowoleniem przyjmuje 
zreorganizowany portal „Twoja Europa” –
stronę internetową oferującą w jednym 
miejscu dostęp do informacji na temat 
praw w różnych sektorach, a także do 
usług wsparcia;

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania problemów, a także wzywa 
Komisję do nasilenia starań w tym 
względzie; przypomina o swoim poparciu 
dla oddzielnej pozycji budżetowej i 
odpowiednich środków finansowych dla 
SOLVIT, portalu „Twoja Europa” i 
wszelkich innych instrumentów 
używanych w celu zagwarantowania 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w 
terenie; z zadowoleniem przyjmuje 
zreorganizowany portal „Twoja Europa” –
stronę internetową oferującą w jednym 
miejscu dostęp do informacji na temat 
praw w różnych sektorach, a także do 
usług wsparcia;

Or. en

Poprawka 8
Iliana Ivanova
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania problemów, a także wzywa 
Komisję do nasilenia starań w tym 
względzie; przypomina o swoim poparciu 
dla oddzielnej pozycji budżetowej dla 
SOLVIT; z zadowoleniem przyjmuje 
zreorganizowany portal „Twoja Europa” –
stronę internetową oferującą w jednym 
miejscu dostęp do informacji na temat 
praw w różnych sektorach, a także do 
usług wsparcia;

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania problemów, a także wzywa 
Komisję do nasilenia starań w tym 
względzie; przypomina o swoim poparciu 
dla oddzielnej pozycji budżetowej dla 
SOLVIT; z zadowoleniem przyjmuje 
zreorganizowany portal „Twoja Europa” –
stronę internetową oferującą w jednym 
miejscu dostęp do informacji na temat 
praw w różnych sektorach, a także do 
usług wsparcia; wzywa Komisję do 
podjęcia dalszych kroków w celu 
promowania portalu „Twoja Europa”, 
który wciąż jest niewystarczająco znany;

Or. en

Poprawka 9
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wsparcie finansowe dla Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich oraz badanie 
zlecone celem oceny jej skuteczności;
zwraca się do Komisji o wykorzystanie 
wyników tego badania i podjęcie działań w 
celu poprawienia jakości oferowanych 
usług i podniesienia świadomości 
konsumentów na temat Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich;

4. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wsparcie finansowe dla Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich oraz badanie 
zlecone celem oceny jej skuteczności;
zwraca się do Komisji o wykorzystanie 
wyników tego badania i podjęcie działań w 
celu poprawienia jakości oferowanych 
usług i w celu zapewnienia stabilnego 
finansowania sieci; podkreśla znaczenie 
podnoszenia świadomości konsumentów 
na temat Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich; ze szczególnym 
zadowoleniem przyjmuje działania 
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Komisji w tym zakresie, takie jak 
kampanie medialne i środki optymalizacji 
wyszukiwarek; 

Or. en

Poprawka 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wsparcie finansowe dla Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich oraz badanie 
zlecone celem oceny jej skuteczności; 
zwraca się do Komisji o wykorzystanie 
wyników tego badania i podjęcie działań w 
celu poprawienia jakości oferowanych 
usług i podniesienia świadomości 
konsumentów na temat Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich;

4. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wsparcie finansowe dla Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich oraz badanie 
zlecone celem oceny jej skuteczności; 
zwraca się do Komisji o wykorzystanie 
wyników tego badania i podjęcie działań w 
celu poprawienia jakości oferowanych 
usług i podniesienia świadomości 
konsumentów na temat usług oferowanych 
przez Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich;

Or. pl

Poprawka 11
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wsparcie finansowe dla Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich oraz badanie 
zlecone celem oceny jej skuteczności;
zwraca się do Komisji o wykorzystanie 
wyników tego badania i podjęcie działań 
w celu poprawienia jakości oferowanych 
usług i podniesienia świadomości 

4. z zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wsparcie finansowe dla Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich oraz badanie 
zlecone celem oceny jej skuteczności;
zwraca się do Komisji o wykorzystanie 
wyników tego badania i podjęcie działań 
w celu poprawienia jakości oferowanych 
usług;
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konsumentów na temat Sieci 
Europejskich Centrów Konsumenckich;

Or. de

Poprawka 12
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że poziom wiedzy obywateli 
o SOLVIT, „Your Europe” i Sieci 
Europejskich Centrów Konsumenckich 
jest wciąż o wiele za niski, co obniża 
skuteczność informacji o rynku 
wewnętrznym i oferowanych przez niego 
możliwościach; w związku z tym wzywa 
Komisję, aby zarówno stosowała ogólne 
środki informacyjne, np. w ramach zajęć 
szkolnych, jak i udzielała objaśnień 
odnoszących się do konkretnych towarów 
lub usług, np. do samochodów osobowych 
w automobilklubach i szkołach jazdy 
w państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do nasilenia starań 
podejmowanych w celu dopilnowania, by 
oświadczenia o rachunkach państw 
członkowskich przedstawiane z myślą o 
tradycyjnych zasobach własnych były 
dokładne, oraz do zaostrzenia krajowego 

5. wzywa Komisję do nasilenia starań 
podejmowanych w celu dopilnowania, by 
oświadczenia o rachunkach państw 
członkowskich przedstawiane z myślą o 
tradycyjnych zasobach własnych były 
dokładne, oraz do zaostrzenia krajowego 
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dozoru celnego, tak aby unikać pobierania 
nieprawidłowych kwot tradycyjnych 
zasobów własnych, zgodnie z zaleceniem 
Trybunału Obrachunkowego (punkt 2.21);

dozoru celnego, tak aby unikać pobierania 
nieprawidłowych kwot tradycyjnych 
zasobów własnych, zgodnie z zaleceniem 
Trybunału Obrachunkowego (punkt 2.21);
zachęca w związku z tym Komisję do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
uproszczenia ram prawnych, zwłaszcza 
aby rozwiązać problemy, jakie wciąż 
występują w niektórych systemach 
kontroli;

Or. en

Poprawka 14
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na zawiłość przepisów, 
która jest główną przyczyną błędów w 
rozdziale dotyczącym badań naukowych i 
innych strategii politycznych; zwraca się 
do Komisji o zbadanie różnych możliwości 
poprawy równowagi między 
upraszczaniem i kontrolą w celu 
zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego MŚP; zwraca uwagę 
na zawiłość przepisów dotyczących 
zamówień publicznych i zaleca w związku 
z tym ich uproszczenie w celu 
zmniejszenia liczby popełnianych błędów;

Or. en

Poprawka 15
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. jest zaniepokojony niepełną 
skutecznością stosowanych przez Komisję 
systemów nadzoru i kontroli; podkreśla, 
że niektóre błędy stwierdzone przez 
Trybunał Obrachunkowy nie zostały 
wykryte przez Komisję i że w związku z 
tym należy dołożyć starań, aby ulepszyć 
obowiązujące systemy kontroli; 

Or. en

Poprawka 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponownie żąda od Komisji corocznego 
przesyłania Parlamentowi i Radzie 
bardziej szczegółowego opisu wydatków z 
każdej linii budżetowej, porównanego z 
uwagami dotyczącymi danej linii;

Or. en

Poprawka 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. mimo uzasadnionej krytyki1 ze strony 
Trybunału Obrachunkowego uważa 
instrument poręczeń dla MŚP za kluczowy 
instrument finansowy służący dalszemu 
zwiększaniu potencjału przedsiębiorstw 
rzemieślniczych i sklepów detalicznych; 
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zachęca Komisję do maksymalizacji 
wartości dodanej instrumentu poręczeń 
dla MŚP i do dalszego wspierania 
unijnych innowacji i przedsiębiorczości 
na skalę globalną;
_______________
1 sprawozdanie specjalne Trybunału 
Obrachunkowego nr 4/2011 „Kontrola 
systemu poręczeń dla MŚP”.

Or. en

Poprawka 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. odnotowuje sprawozdanie specjalne 
Trybunału Obrachunkowego nr 13/2011 
pt. „Czy mechanizmy kontrolne stosowane 
w procedurze celnej 42 zapobiegają 
uchylaniu się od podatku VAT i 
umożliwiają wykrycie takich 
przypadków?”; aby zapobiegać znacznym 
stratom, które w budżetach krajowych 
powoduje uchylanie się od podatku VAT, 
wzywa Komisję do dalszego 
zmodyfikowania unijnych ram 
regulacyjnych; ponadto, aby 
zagwarantować jednolite podejście służb 
celnych do zwolnień z podatku VAT, 
wzywa państwa członkowskie do 
ściślejszej współpracy i skuteczniejszej 
wymiany informacji;

Or. en

Poprawka 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova
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Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje 
zatwierdzenie przez Komisję specjalnych 
wytycznych w sprawie pomocy państwa 
udzielanej sektorowi finansowemu w 
reakcji na pilne przypadki będące 
rezultatem kryzysu finansowego; 
stwierdza, że w ocenie Trybunału 
Obrachunkowego Komisja skutecznie 
zareagowała na kryzys finansowy; 
zachęca Komisję, aby nadal gwarantowała 
zgodność pomocy państwa z celami 
określonymi w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
realistycznie oceniała zakłócenia 
konkurencji i wpływ na handel; wzywa 
Komisję do rozszerzenia zakresu jej oceny 
ex post wpływu pomocy państwa i kontroli 
tej pomocy na przedsiębiorstwa, rynki 
i całą gospodarkę; podkreśla wagę 
zagwarantowania pewności prawnej 
wszystkim interesariuszom dzięki 
przyspieszeniu i usprawnieniu procedur 
rozpatrywania skarg;

Or. en

Poprawka 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. przypomina o odpowiedzialności 
państw członkowskich na mocy art. 317 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i ich obowiązku 
wzmocnienia systemów kontroli, pod 
względem kontroli zarządzania przed 
poświadczeniem wydatków przed Komisją, 
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oraz o jej wytycznych dotyczących 
rocznych podsumowań, które są cennym 
dowodem wiarygodności;

Or. en

Poprawka 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. w związku z projektem budżetu dla 
Europy w 2020 r. wzywa Komisję do 
dalszej współpracy z Parlamentem 
Europejskim i Radą celem 
zagwarantowania, że przyszła działalność 
programowa w Unii będzie respektować 
zasady uproszczenia, należytego 
zarządzania finansami i 
odpowiedzialności; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do skupienia się 
na skonkretyzowanych, mierzalnych, 
osiągalnych, realnych i terminowych 
celach przy planowaniu unijnych 
programów wydatkowania, a jednocześnie 
do uwzględnienia końcowego ryzyka 
związanego z realizacją;
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Poprawka 22
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 f. zważywszy na proporcjonalny wzrost 
płatności zaliczkowych (prefinansowanie) 
w budżecie ogólnym Unii, wzywa Komisję 
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do odpowiedniego dostosowania zasad 
rachunkowości i nadzoru, aby zapobiegać 
marnotrawieniu pieniędzy podatników; 
zauważa brak wystarczającej analizy 
rozbieżności między zaplanowanymi 
celami i osiągniętymi rezultatami, a także 
konkluzję, że system sprawozdawczości na 
temat skuteczności nie obejmował 
gospodarności i wydajności wydatków;

Or. en


