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Amendamentul 1
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu satisfacție de creșterea ratei de 
execuție a creditelor de plată de la titlul 12;
este preocupat de rata scăzută de execuție 
a creditelor din domeniul politicilor pentru 
consumatori și solicită Comisiei să ia 
măsurile necesare pentru a îmbunătăți 
fiabilitatea estimărilor legate de nevoile de 
plată;

1. ia act cu satisfacție de creșterea ratei de 
execuție a creditelor de plată de la titlul 12;
subliniază totuși rata scăzută de execuție a
creditelor de la linia bugetară 17 02 04, 
care a avut un impact negativ asupra ratei 
medii de execuție din domeniul politicilor 
pentru consumatori; evidențiază 
necesitatea ca Comisia să se bazeze pe 
mecanisme mai eficiente de prognoză 
privind nevoile de plată pentru a ameliora 
execuția bugetului; salută progresele 
realizate de Comisie în 2011 în această 
privință;

Or. en

Amendamentul 2
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază nevoia de a promova 
educația financiară a consumatorilor 
pentru a le întări poziția în legătură cu 
serviciile financiare; prin urmare, în 
pofida deficiențelor semnalate anterior în 
ceea ce privește execuția și ținând seama 
de recentele evoluții pozitive în acest sens, 
își reiterează sprijinul pentru proiectul-
pilot privind transparența și stabilitatea 
piețelor financiare instituit în 2010;
încurajează Comisia să aibă în vedere 
identificarea celor mai bune modalități de 
cheltuire a resurselor alocate;
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Amendamentul 3
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa Comisiei de a organiza 
ateliere în statele membre, la care să se 
abordeze problemele întâmpinate de 
administrațiile naționale în aplicarea 
legislației privind piața internă; consideră 
că această inițiativă va influența pozitiv 
aplicarea legislației în acest domeniu;

2. salută inițiativa Comisiei de a organiza 
ateliere în statele membre, la care să se 
abordeze problemele întâmpinate de 
administrațiile naționale în aplicarea 
legislației privind piața internă; observă 
totuși că atelierele produc rezultate 
eficiente atunci când cunoștințele 
împărtășite și înțelegerea subiectului sunt 
testate și evaluate în mod regulat;

Or. de

Amendamentul 4
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a analiza eficiența actualelor 
programe de finanțare pentru IMM-uri și 
de a examina posibilitatea dezvoltării de 
noi instrumente financiare comune;

Or. en

Amendamentul 5
Anna Hedh
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută importanța acordată de Comisie 
promovării SOLVIT și a programului EU 
Pilot ca mecanisme alternative de 
soluționare a problemelor și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile în 
acest sens; își reamintește sprijinul pentru o 
linie bugetară separată destinată SOLVIT;
salută modernizarea portalului „Europa ta” 
ca site cu acces unic care oferă informații 
despre drepturile din diferite sectoare, 
precum și servicii de asistență;

3. salută importanța acordată de Comisie 
promovării SOLVIT și a programului EU 
Pilot ca mecanisme alternative de 
soluționare a problemelor și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile în 
acest sens; subliniază faptul că SOLVIT s-
a dovedit eficient în soluționarea 
problemelor care afectează cetățenii, cum 
ar fi recunoașterea calificărilor 
profesionale și a drepturilor de muncă; 
reamintește sprijinul său pentru o linie 
bugetară separată destinată SOLVIT; salută 
modernizarea portalului „Europa ta” ca site 
cu acces unic care oferă informații despre 
drepturile din diferite sectoare, precum și 
servicii de asistență;

Or. en

Amendamentul 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută importanța acordată de Comisie 
promovării SOLVIT și a programului EU 
Pilot ca mecanisme alternative de 
soluționare a problemelor și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile în 
acest sens; își reamintește sprijinul pentru o 
linie bugetară separată destinată SOLVIT;
salută modernizarea portalului „Europa ta” 
ca site cu acces unic care oferă informații 
despre drepturile din diferite sectoare, 
precum și servicii de asistență;

3. salută importanța acordată de Comisie 
promovării SOLVIT și a programului EU 
Pilot ca mecanisme alternative de 
soluționare a problemelor și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile în 
acest sens; reamintește sprijinul său pentru 
o linie bugetară separată destinată 
SOLVIT; salută modernizarea portalului
„Europa ta” ca site cu acces unic care oferă 
informații despre drepturile din diferite 
sectoare, precum și servicii de asistență;
consideră că aceste măsuri ar trebui 
menținute și că publicul ar trebui să fie 
mai bine informat cu privire la portalul 
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„Europa ta”;

Or. pl

Amendamentul 7
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută importanța acordată de Comisie 
promovării SOLVIT și a programului EU 
Pilot ca mecanisme alternative de 
soluționare a problemelor și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile în 
acest sens; își reamintește sprijinul pentru o 
linie bugetară separată destinată SOLVIT;
salută modernizarea portalului „Europa ta” 
ca site cu acces unic care oferă informații 
despre drepturile din diferite sectoare, 
precum și servicii de asistență;

3. salută importanța acordată de Comisie 
promovării SOLVIT și a programului EU 
Pilot ca mecanisme alternative de 
soluționare a problemelor și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile în 
acest sens; reamintește sprijinul său pentru 
o linie bugetară separată și resurse 
financiare adecvate destinate SOLVIT, 
portalului „Europa ta” și tuturor 
celorlalte instrumente utilizate pentru a 
asigura funcționarea pieței interne la fața 
locului; salută modernizarea portalului
„Europa ta” ca site cu acces unic care oferă 
informații despre drepturile din diferite 
sectoare, precum și servicii de asistență;

Or. en

Amendamentul 8
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută importanța acordată de Comisie 
promovării SOLVIT și a programului EU 
Pilot ca mecanisme alternative de 
soluționare a problemelor și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile în 
acest sens; își reamintește sprijinul pentru o 

3. salută importanța acordată de Comisie 
promovării SOLVIT și a programului EU 
Pilot ca mecanisme alternative de 
soluționare a problemelor și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile în 
acest sens; reamintește sprijinul său pentru 
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linie bugetară separată destinată SOLVIT;
salută modernizarea portalului „Europa ta” 
ca site cu acces unic care oferă informații 
despre drepturile din diferite sectoare, 
precum și servicii de asistență;

o linie bugetară separată destinată 
SOLVIT; salută modernizarea portalului
„Europa ta” ca site cu acces unic care oferă 
informații despre drepturile din diferite 
sectoare, precum și servicii de asistență;
invită Comisia să ia măsuri suplimentare 
pentru a promova portalul „Europa ta”, 
care încă suferă de o lipsă de publicitate;

Or. en

Amendamentul 9
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută continuarea sprijinului financiar 
pentru Rețeaua Centrelor europene pentru 
consumatori, precum și studiul comandat 
pentru evaluarea eficienței acestei rețele;
solicită Comisiei să tragă concluziile din 
respectivul studiu și să ia măsuri atât 
pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor 
oferite, cât și pentru a crește gradul de 
informare a consumatorilor privind această 
rețea;

4. salută continuarea sprijinului financiar 
pentru Rețeaua Centrelor europene pentru 
consumatori, precum și studiul comandat 
pentru evaluarea eficienței acestei rețele;
solicită Comisiei să tragă concluziile din 
respectivul studiu și să ia măsuri atât 
pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor 
oferite, cât și pentru a asigura o finanțare 
stabilă a rețelei; subliniază importanța 
creșterii gradului de informare a 
consumatorilor privind această rețea;
salută călduros acțiunile Comisiei în 
privința respectivă, cum ar fi campaniile 
de presă și măsurile de optimizare a 
motorului de căutare;

Or. en

Amendamentul 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută continuarea sprijinului financiar 
pentru Rețeaua Centrelor europene pentru 
consumatori, precum și studiul comandat 
pentru evaluarea eficienței acestei rețele;
solicită Comisiei să tragă concluziile din 
respectivul studiu și să ia măsuri atât 
pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor 
oferite, cât și pentru a crește gradul de 
informare a consumatorilor privind această 
rețea;

4. salută continuarea sprijinului financiar 
pentru Rețeaua Centrelor europene pentru 
consumatori, precum și studiul comandat 
pentru evaluarea eficienței acestei rețele;
solicită Comisiei să tragă concluziile din 
respectivul studiu și să ia măsuri atât 
pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor 
oferite, cât și pentru a crește gradul de 
informare a consumatorilor privind
serviciile oferite de această rețea;

Or. pl

Amendamentul 11
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută continuarea sprijinului financiar 
pentru Rețeaua Centrelor europene pentru 
consumatori, precum și studiul comandat 
pentru evaluarea eficienței acestei rețele;
solicită Comisiei să tragă concluziile din 
respectivul studiu și să ia măsuri atât
pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor 
oferite, cât și pentru a crește gradul de 
informare a consumatorilor privind 
această rețea;

4. salută continuarea sprijinului financiar 
pentru Rețeaua Centrelor europene pentru 
consumatori, precum și studiul comandat 
pentru evaluarea eficienței acestei rețele;
solicită Comisiei să tragă concluziile din 
respectivul studiu și să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți calitatea serviciilor oferite;

Or. de

Amendamentul 12
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată gradul în continuare prea 
scăzut de informare a cetățenilor cu 
privire la SOLVIT, portalul „Europa ta” 
și Rețeaua Centrelor europene pentru 
consumatori, care diminuează eficiența 
informațiilor privind piața internă și 
oportunitățile pe care acestea le oferă;
invită Comisia, în consecință, atât să ia 
măsuri generale de informare, de 
exemplu în cadrul învățământului școlar, 
cât și să desfășoare activități specifice de 
informare a publicului cu privire la 
bunuri sau servicii, de exemplu cu privire 
la autoturisme în cadrul cluburilor 
automobilistice și al școlilor de șoferi din 
statele membre;

Or. de

Amendamentul 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile pentru a garanta că situațiile 
financiare ale statelor membre referitoare 
la resursele proprii tradiționale sunt precise 
și să consolideze supravegherea vamală la 
nivel național pentru a evita erorile legate 
de sumele colectate drept resurse proprii, 
conform recomandării Curții de Conturi
(punctul 2.21);

5. solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile pentru a garanta că situațiile 
financiare ale statelor membre referitoare 
la resursele proprii tradiționale sunt precise 
și să consolideze supravegherea vamală la 
nivel național pentru a evita erorile legate 
de sumele colectate drept resurse proprii, 
conform recomandării Curții de Conturi
(punctul 2.21); încurajează, prin urmare, 
Comisia să își sporească eforturile de 
simplificare a cadrului juridic, în special 
pentru a rezolva problemele rămase în 
anumite sisteme de control;

Or. en
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Amendamentul 14
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază complexitatea normelor ca 
sursă majoră de erori în capitolul 
„Cercetare și alte politici”; invită Comisia 
să examineze diferite opțiuni în vederea 
îmbunătățirii echilibrului dintre 
simplificare și control pentru a reduce 
sarcina administrativă asupra IMM-
urilor; evidențiază complexitatea 
normelor privind achizițiile publice și 
recomandă, prin urmare, simplificarea lor 
cu scopul de a diminua incidența globală
a erorilor;

Or. en

Amendamentul 15
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. este preocupat de eficacitatea parțială 
a sistemelor de supraveghere și control 
ale Comisiei; atrage atenția că unele erori 
constatate de Curtea de Conturi nu au 
fost detectate de către Comisie și, prin 
urmare, subliniază că trebuie depuse 
eforturi pentru a îmbunătăți sistemele 
actuale de control;

Or. en
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Amendamentul 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. își reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a transmite Parlamentului și 
Consiliului, în fiecare an, o descriere a 
cheltuielilor de la fiecare linie bugetară 
mai detaliată decât remarcile referitoare 
la linia respectivă;

Or. en

Amendamentul 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. în pofida criticilor justificate ale Curții 
de Conturi1, consideră că Fondul de 
garantare pentru IMM-uri este un 
instrument financiar esențial pentru a 
stimula în continuare potențialul 
întreprinderilor artizanale și al 
magazinelor de vânzare cu amănuntul;
încurajează Comisia să maximizeze 
valoarea adăugată a Fondului de 
garantare pentru IMM-uri și să 
promoveze și mai mult inovația și spiritul 
antreprenorial al Uniunii în lume;
_______________
1 Raportul special nr. 4/2011 al Curții de 
Conturi intitulat „Auditul Fondului de 
garantare pentru IMM-uri”.

Or. en
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Amendamentul 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. ia act de Raportul special nr. 13/2011 
al Curții de Conturi intitulat „Modul în 
care este controlat regimul vamal 42 este 
de natură să prevină și să detecteze 
evaziunea în materie de TVA?”; pentru a 
preveni pierderile importante pentru 
bugetele naționale rezultate în urma 
evaziunii în materie de TVA, invită 
Comisia să aducă modificări suplimentare 
cadrului de reglementare al Uniunii; în 
plus, pentru a asigura gestionarea 
uniformă a scutirii de TVA de către 
autoritățile vamale, invită statele membre 
să îmbunătățească colaborarea și să facă 
schimb de informații într-un mod mai 
eficient;

Or. en

Amendamentul 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. salută adoptarea de către Comisie a 
unor orientări specifice privind ajutorul 
de stat pentru sectorul financiar ca 
răspuns la cazurile urgente ale crizei 
financiare; ia act de evaluarea Curții de 
Conturi potrivit căreia Comisia a 
reacționat eficient la criza financiară;
încurajează Comisia să garanteze în 
continuare compatibilitatea ajutorului de 
stat cu obiectivele stabilite în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
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să adopte o perspectivă realistă în 
legătură cu denaturările concurenței și cu 
impactul asupra comerțului; invită 
Comisia să își extindă evaluarea ex-post a 
impactului ajutorului de stat și al 
controlului acestuia asupra 
întreprinderilor, a piețelor și a economiei 
în ansamblu; subliniază importanța de a 
asigura certitudinea juridică pentru toate 
părțile interesate prin accelerarea și 
eficientizarea procedurilor de tratare a 
plângerilor;

Or. en

Amendamentul 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. reamintește responsabilitatea statelor 
membre în temeiul articolului 317 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și datoria lor de a consolida 
sistemele de control în ceea ce privește 
verificările de gestiune înainte de 
certificarea cheltuielilor către Comisie și 
de a respecta orientările privind sintezele 
anuale, care sunt o sursă valoroasă de 
asigurare;

Or. en

Amendamentul 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6e. făcând trimitere la documentul „Un 
buget pentru Europa 2020”, invită 
Comisia să colaboreze în continuare cu 
Parlamentul European și Consiliul și să 
se asigure că viitoarele activități de 
programare ale Uniunii respectă 
principiile simplificării, bunei gestiuni 
financiare și responsabilității; invită 
statele membre și Comisia să se axeze pe 
obiective SMART - specifice, măsurabile, 
abordabile, relevante și încadrate în timp -
atunci când planifică programele de 
cheltuieli ale Uniunii și, totodată, să țină 
seama de eventualele riscuri ale punerii 
în aplicare;

Or. en

Amendamentul 22
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. dată fiind creșterea ponderii plăților în 
avans (prefinanțare) în bugetul general al 
Uniunii, invită Comisia să adapteze în 
mod adecvat normele contabile și 
supravegherea pentru a preveni risipirea 
banilor contribuabililor; ia act de lipsa 
unei analize suficiente a diferențelor 
dintre obiectivele planificate și realizări, 
precum și de constatarea potrivit căreia 
cadrul de raportare privind eficacitatea 
nu a acoperit economicitatea și eficiența 
cheltuielilor;

Or. en


