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Alteração 1
Cristian Silviu Buşoi

Projeto de parecer
N.° 1

Projeto de parecer Alteração

1. Nota com satisfação o aumento da taxa 
de execução das dotações para pagamentos 
no Título 12; manifesta-se preocupado 
com a baixa taxa de execução no domínio 
da política dos consumidores e solicita à
Comissão que tome as medidas 
necessárias para melhorar a fiabilidade 
das previsões relativas a necessidades de 
dotações para pagamentos;

1. Nota com satisfação o aumento da taxa 
de execução das dotações para pagamentos 
no Título 12; salienta, porém, a baixa taxa 
de execução da rubrica orçamental 17 02 
04, o que teve um impacto negativo sobre 
a taxa média de execução no domínio da 
política dos consumidores; salienta a 
necessidade de a Comissão se basear em 
mecanismos de previsão mais eficientes 
das necessidades de pagamentos para 
melhorar a execução orçamental; 
congratula-se com os progressos 
realizados pela Comissão neste domínio, 
em 2011; 

Or. en

Alteração 2
Cristian Silviu Buşoi

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a necessidade de promover a 
educação financeira dos consumidores, a 
fim de os capacitar no que diz respeito a 
serviços financeiros; assim, não obstante 
as insuficiências de execução 
anteriormente indicadas, e tendo em 
conta a recente evolução positiva neste 
domínio, reitera o seu apoio ao 
Projeto-Piloto sobre a Transparência e a 
Estabilidade dos Mercados Financeiros, 
lançado em 2010; incentiva a Comissão a 
proceder à identificação das melhores 
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práticas no que diz respeito à utilização 
das dotações atribuídas;

Or. en

Alteração 3
Franz Obermayr

Projeto de parecer
N.° 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com a iniciativa da 
Comissão de organizar nos 
Estados-Membros seminários de trabalho 
para tratar os problemas com que as 
administrações nacionais se confrontam na 
implementação e no cumprimento da 
legislação relativa ao Mercado Interno; 
considera que tais iniciativas terão um 
efeito positivo sobre os resultados em 
matéria de execução;

2. Congratula-se com a iniciativa da 
Comissão de organizar nos 
Estados-Membros seminários de trabalho 
para tratar os problemas com que as 
administrações nacionais se confrontam na 
implementação e no cumprimento da 
legislação relativa ao Mercado Interno;
salienta, porém, que os seminários de 
trabalho produzem resultados efetivos se 
os conhecimentos transmitidos e a 
apreensão obtida das matérias 
apresentadas forem regularmente testados 
e avaliados;

Or. de

Alteração 4
Iliana Ivanova

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Reitera o seu pedido à Comissão de 
que examine a efetividade dos atuais 
programas de financiamento a favor das 
PME e de que explore o desenvolvimento 
de novos instrumentos financeiros 
conjuntos;
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Or. en

Alteração 5
Anna Hedh

Projeto de parecer
N.° 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a importância que a 
Comissão atribui à promoção dos 
programas SOLVIT e EU Pilot enquanto 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios, e solicita à Comissão que 
intensifique os seus esforços neste 
domínio; reitera o seu apoio à existência de 
uma rubrica orçamental separada para a 
Rede SOLVIT; acolhe favoravelmente o 
portal “Your Europe “ reformulado 
enquanto sítio Web de entrada única que dá 
acesso a informação sobre os direitos em 
diferentes setores, assim como a serviços 
de assistência;

3. Congratula-se com a importância que a 
Comissão atribui à promoção dos 
programas SOLVIT e EU Pilot enquanto 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios, e solicita à Comissão que 
intensifique os seus esforços neste 
domínio; salienta que a Rede SOLVIT se 
revelou eficaz na resolução de problemas 
que afetam os cidadãos como, por 
exemplo, o reconhecimento de 
qualificações profissionais e de direitos de 
emprego; reitera o seu apoio à existência 
de uma rubrica orçamental separada para a 
Rede SOLVIT; acolhe favoravelmente o 
portal “Your Europe “ reformulado 
enquanto sítio Web de entrada única que dá 
acesso a informação sobre os direitos em 
diferentes setores, assim como a serviços 
de assistência;

Or. en

Alteração 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projeto de parecer
N.° 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a importância que a 
Comissão atribui à promoção dos 
programas SOLVIT e EU Pilot enquanto 
mecanismos alternativos de resolução de 

3. Congratula-se com a importância que a 
Comissão atribui à promoção dos 
programas SOLVIT e EU Pilot enquanto 
mecanismos alternativos de resolução de 
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litígios, e solicita à Comissão que 
intensifique os seus esforços neste 
domínio; reitera o seu apoio à existência de 
uma rubrica orçamental separada para a 
Rede SOLVIT; acolhe favoravelmente o 
portal “Your Europe “ reformulado 
enquanto sítio Web de entrada única que dá 
acesso a informação sobre os direitos em 
diferentes setores, assim como a serviços 
de assistência;

litígios, e solicita à Comissão que 
intensifique os seus esforços neste 
domínio; reitera o seu apoio à existência de 
uma rubrica orçamental separada para a 
Rede SOLVIT; acolhe favoravelmente o 
portal “Your Europe “ reformulado 
enquanto sítio Web de entrada única que dá 
acesso a informação sobre os direitos em 
diferentes setores, assim como a serviços 
de assistência; considera que estas 
medidas deverão ser prosseguidas e que a 
prestação de informação ao público no 
portal "Your Europe" deve ser 
intensificada;

Or. pl

Alteração 7
Cristian Silviu Buşoi

Projeto de parecer
N.° 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a importância que a 
Comissão atribui à promoção dos 
programas SOLVIT e EU Pilot enquanto 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios, e solicita à Comissão que 
intensifique os seus esforços neste 
domínio; reitera o seu apoio à existência de 
uma rubrica orçamental separada para a 
Rede SOLVIT; acolhe favoravelmente o 
portal “Your Europe “ reformulado 
enquanto sítio Web de entrada única que dá 
acesso a informação sobre os direitos em 
diferentes setores, assim como a serviços 
de assistência;

3. Congratula-se com a importância que a 
Comissão atribui à promoção dos 
programas SOLVIT e EU Pilot enquanto 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios, e solicita à Comissão que 
intensifique os seus esforços neste 
domínio; reitera o seu apoio à existência de 
uma rubrica orçamental separada e de 
meios financeiros adequados para a Rede 
SOLVIT, o portal "Your Europe" e 
outros instrumentos utilizados, a fim de 
assegurar que o mercado interno
funcione no terreno; acolhe 
favoravelmente o portal “Your Europe “ 
reformulado enquanto sítio Web de entrada 
única que dá acesso a informação sobre os 
direitos em diferentes setores, assim como 
a serviços de assistência;

Or. en
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Alteração 8
Iliana Ivanova

Projeto de parecer
N.° 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a importância que a 
Comissão atribui à promoção dos 
programas SOLVIT e EU Pilot enquanto 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios, e solicita à Comissão que 
intensifique os seus esforços neste 
domínio; reitera o seu apoio à existência de 
uma rubrica orçamental separada para a 
Rede SOLVIT; acolhe favoravelmente o 
portal “Your Europe “ reformulado 
enquanto sítio Web de entrada única que dá 
acesso a informação sobre os direitos em 
diferentes setores, assim como a serviços 
de assistência;

3. Congratula-se com a importância que a 
Comissão atribui à promoção dos 
programas SOLVIT e EU Pilot enquanto 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios, e solicita à Comissão que 
intensifique os seus esforços neste 
domínio; reitera o seu apoio à existência de 
uma rubrica orçamental separada para a 
Rede SOLVIT; acolhe favoravelmente o 
portal “Your Europe “ reformulado 
enquanto sítio Web de entrada única que dá 
acesso a informação sobre os direitos em 
diferentes setores, assim como a serviços 
de assistência; solicita à Comissão que 
tome medidas adicionais para promover o 
portal "Your Europe", que está a 
enfermar de falta de publicidade;

Or. en

Alteração 9
Cristian Silviu Buşoi

Projeto de parecer
N.° 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a prossecução do 
apoio financeiro à Rede de CEC (Centros 
Europeus de Consumidores) e também com 
o estudo encomendado para avaliar a sua 
eficiência; solicita à Comissão que extraia 
as conclusões desse estudo e tome medidas 
destinadas a melhorar a qualidade dos 
serviços oferecidos, bem como a aumentar 

4. Congratula-se com a prossecução do 
apoio financeiro à Rede de CEC (Centros 
Europeus de Consumidores) e também com 
o estudo encomendado para avaliar a sua 
eficiência; solicita à Comissão que extraia 
as conclusões desse estudo e tome medidas 
destinadas a melhorar a qualidade dos 
serviços oferecidos, bem como a assegurar 
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a sensibilização dos consumidores para os 
CEC-Net;

um financiamento estável à Rede; salienta 
a importância de aumentar a sensibilização 
dos consumidores para os CEC-Net;
acolhe vivamente as medidas tomadas 
pela Comissão a este respeito, como 
campanhas na comunicação social e 
medidas de otimização de motores de 
pesquisa;

Or. en

Alteração 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projeto de parecer
N.° 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a prossecução do 
apoio financeiro à Rede de CEC (Centros 
Europeus de Consumidores) e também com 
o estudo encomendado para avaliar a sua 
eficiência; solicita à Comissão que extraia 
as conclusões desse estudo e tome medidas 
destinadas a melhorar a qualidade dos 
serviços oferecidos, bem como a aumentar 
a sensibilização dos consumidores para os 
CEC-Net;

4. Congratula-se com a prossecução do 
apoio financeiro à Rede de CEC (Centros 
Europeus de Consumidores) e também com 
o estudo encomendado para avaliar a sua 
eficiência; solicita à Comissão que extraia 
as conclusões desse estudo e tome medidas 
destinadas a melhorar a qualidade dos 
serviços oferecidos, bem como a aumentar 
a sensibilização dos consumidores para os 
serviços oferecidos pelos CEC-Net;

Or. pl

Alteração 11
Franz Obermayr

Projeto de parecer
N.° 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a prossecução do 
apoio financeiro à Rede de CEC (Centros 
Europeus de Consumidores) e também com 
o estudo encomendado para avaliar a sua 

4. Congratula-se com a prossecução do 
apoio financeiro à Rede de CEC (Centros 
Europeus de Consumidores) e também com 
o estudo encomendado para avaliar a sua 
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eficiência; solicita à Comissão que extraia 
as conclusões desse estudo e tome medidas 
destinadas a melhorar a qualidade dos 
serviços oferecidos, bem como a aumentar 
a sensibilização dos consumidores para os 
CEC-Net;

eficiência; solicita à Comissão que extraia 
as conclusões desse estudo e tome medidas 
destinadas a melhorar a qualidade dos 
serviços oferecidos;

Or. de

Alteração 12
Franz Obermayr

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Constata que os cidadãos continuam 
demasiado alheios às redes SOLVIT, 
"Your Europe" e CEC-Net, o que, 
consequentemente, reduz a eficiência da 
informação sobre o mercado interno e o 
aproveitamento das oportunidades que 
este último pode oferecer; solicita à 
Comissão que, assim sendo, tome medidas 
de informação geral, por exemplo, através 
da instrução e, mais especificamente, 
lance atividades de informação pública 
em matéria de bens e serviços, por 
exemplo, relativamente a veículos, nas 
associações automóveis e nas escolas de 
condução dos Estados-Membros; 

Or. de

Alteração 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.° 5

Projeto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que intensifique os 5. Solicita à Comissão que intensifique os 
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seus esforços para assegurar que as 
demonstrações financeiras dos 
Estados-Membros para efeitos de recursos 
próprios tradicionais sejam exatas e 
reforcem a supervisão aduaneira nacional, 
a fim de evitar erros em montantes de 
recursos próprios tradicionais coletados, 
em conformidade com a recomendação do 
Tribunal de Contas (ponto 2.21);

seus esforços para assegurar que as 
demonstrações financeiras dos 
Estados-Membros para efeitos de recursos 
próprios tradicionais sejam exatas e 
reforcem a supervisão aduaneira nacional, 
a fim de evitar erros em montantes de 
recursos próprios tradicionais coletados, 
em conformidade com a recomendação do 
Tribunal de Contas (ponto 2.21); incentiva, 
portanto, a Comissão a fazer um esforço 
adicional para simplificar o quadro 
jurídico, designadamente para resolver os 
problemas que ainda persistem em alguns 
sistemas de controlo;

Or. en

Alteração 14
Iliana Ivanova

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha a complexidade das regras 
enquanto fonte de erros importante no 
capítulo "Investigação e outras 
políticas"; solicita à Comissão que 
explore diferentes opções para melhorar o 
equilíbrio entre a simplificação e o 
controlo, a fim de reduzir o ónus 
administrativo das PME; salienta a 
complexidade das regras relativas a 
concursos públicos e recomenda, 
portanto, a sua simplificação, a fim de
reduzir a incidência global de erros;

Or. en

Alteração 15
Iliana Ivanova
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Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Manifesta-se preocupado com o facto 
de a eficácia dos sistemas de supervisão e 
controlo da Comissão ser parcial; salienta 
que alguns erros detetados pelo Tribunal 
de Contas não foram detetados pela 
Comissão, pelo que sublinha a 
necessidade de fazer esforços para 
melhorar os sistemas de controlo atuais;

Or. en

Alteração 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Reitera o seu pedido à Comissão de 
que transmita anualmente ao Parlamento 
e ao Conselho uma descrição mais 
detalhada das despesas de cada rubrica 
orçamental em comparação com as 
observações orçamentais constantes em 
cada uma destas últimas;

Or. en

Alteração 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que, não obstante as 
justificadas críticas do Tribunal de 
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Contas1, o Mecanismo de Garantia a 
favor das PME constitui um instrumento 
financeiro essencial de impulso adicional 
ao potencial das empresas manufatureiras 
e comércios de venda a retalho; incentiva 
a Comissão a maximizar o valor 
acrescentado do Mecanismo de Garantia 
a favor das PME e a promover mais a 
inovação e o empreendedorismo da União 
à escala mundial;
_______________
1 Relatório Especial n.º 4/2011 do 
Tribunal de Contas Europeu intitulado 
"Auditoria do Mecanismo de Garantia a 
favor das PME"

Or. en

Alteração 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Toma nota do Relatório Especial n.° 
13/2011 do Tribunal de Contas sobre a 
questão de saber se o controlo da 
aplicação do procedimento aduaneiro 42 
evita e deteta ou não a evasão ao imposto 
sobre o valor acrescentado (IVA) e 
solicita à Comissão que proceda a 
modificações adicionais do quadro 
regulamentar da União; solicita, além 
disso, aos Estados-Membros que
melhorem a colaboração e tornem mais 
eficiente o intercâmbio de informação, a 
fim de assegurar uma gestão uniforme da 
isenção do IVA pelas administrações 
aduaneiras;

Or. en
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Alteração 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Congratula-se com a aprovação de 
orientações específicas para auxílios 
estatais ao setor financeiro em resposta a 
casos urgentes de crise financeira; toma 
nota da apreciação do Tribunal de Contas 
de que a Comissão reagiu eficazmente à 
crise financeira; incentiva a Comissão a 
continuar a garantir a compatibilidade 
dos auxílios estatais com os objetivos 
estabelecidos no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e a 
assumir uma perspetiva realista das 
distorções da concorrência e do impacto 
sobre o comércio; solicita à Comissão que 
amplie a sua avaliação ex post do impacto 
dos auxílios estatais e do controlo dos 
auxílios estatais às empresas, aos
mercados e à economia em geral; salienta 
a importância de garantir a certeza legal a 
todas as partes interessadas, tornando 
mais céleres e eficientes os procedimentos 
de tratamento de queixas;

Or. en

Alteração 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Recorda a responsabilização dos 
Estados-Membros pela prestação de 
contas, nos termos do artigo 317.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, assim como o seu dever de 
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reforçarem os sistemas de controlo em 
matéria de verificações de gestão antes de 
certificarem as despesas à Comissão e as 
suas orientações relativas a sínteses 
anuais, que constituem uma fonte útil de 
fiabilidade;

Or. en

Alteração 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Solicita à Comissão que, por 
referência ao documento "Um orçamento 
para a Europa 2020", prossiga os seus 
trabalhos com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, e que assegure que as futuras 
atividades de programação na União 
respeitem os princípios da simplificação, 
da boa gestão financeira e da 
responsabilização pela prestação de 
contas; solicita aos Estados-Membros e à 
Comissão que se centrem sobre objetivos 
SMART (específicos, mensuráveis, 
alcançáveis, relevantes e definidos no 
tempo) ao planearem programas de 
despesas da União e que, 
simultaneamente, tenham em conta os 
eventuais riscos de implementação;

Or. en

Alteração 22
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-F. Solicita à Comissão que, tendo em 
conta o aumento da proporção de 
pagamentos antecipados 
(pré-financiamento) no orçamento geral 
da União, adapte convenientemente as 
regras contabilísticas e a supervisão, a fim 
de evitar o desperdício de dinheiro dos 
contribuintes; toma nota da falta de 
análises suficientes das diferenças entre 
objetivos planeados e realizações, assim 
como da conclusão de que o quadro de 
relato sobre a efetividade não abrange as 
economias realizadas e a eficiência das 
despesas.

Or. en


