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Ändringsförslag 1
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar med 
tillfredsställelse att genomförandenivån för 
betalningsbemyndiganden i avdelning 12 
har stigit. Parlamentet är bekymrat över
den låga genomförandenivå som uppmätts 
på området för konsumentpolitik och 
uppmanar kommissionen att vidta de 
åtgärder som krävs för att göra 
prognostiseringen av betalningsbehov mer 
tillförlitlig.

1. Europaparlamentet konstaterar med 
tillfredsställelse att genomförandenivån för 
betalningsbemyndiganden i avdelning 12 
har stigit. Parlamentet framhåller 
emellertid den låga genomförandenivå som 
uppmätts för budgetpost 17 02 04, vilken 
negativt har påverkat den genomsnittliga 
genomförandenivån på området för 
konsumentpolitik. Parlamentet
understryker att kommissionen måste 
förlita sig till effektivare 
prognostiseringar av betalningsbehov för 
att förbättra genomförandet av budgeten.
Parlamentet gläder sig åt de framsteg som 
kommissionen gjort under 2011 i detta 
avseende.

Or. en

Ändringsförslag 2
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
konsumenternas finansiella utbildning 
måste främjas, så att de får en stärkt 
ställning i samband med finansiella 
tjänster. Trots de brister som tidigare 
påpekats i fråga om genomförandet och 
mot bakgrund av den positiva utveckling 
som nyligen konstaterats i detta avseende 
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vidhåller parlamentet därför sitt stöd till 
pilotprojektet ”Transparens och stabilitet 
på finansmarknaderna”, som inrättades 
2010. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att undersöka 
hur de anslagna medlen bäst kan komma 
till användning.

Or. en

Ändringsförslag 3
Franz Obermayr

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlament välkomnar 
kommissionens initiativ att anordna 
seminarier i medlemsstaterna för att 
bemöta de problem som de nationella 
förvaltningarna möter i samband med 
genomförandet och efterlevnaden av 
lagstiftningen om den inre marknaden. 
Parlamentet tror att detta kommer att 
inverka positivt på det faktiska 
genomförandet.

2. Europaparlament välkomnar 
kommissionens initiativ att anordna 
seminarier i medlemsstaterna för att 
bemöta de problem som de nationella 
förvaltningarna möter i samband med 
genomförandet och efterlevnaden av 
lagstiftningen om den inre marknaden. 
Parlamentet påpekar dock att 
seminarierna kommer att ge effektiva 
resultat bara om den förmedlade 
kunskapen om och förståelsen av ämnet 
regelbundet kontrolleras och utvärderas.

Or. de

Ändringsförslag 4
Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen om att 
analysera hur effektiva 
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finansieringsprogrammen för små och 
medelstora företag är, och att undersöka 
om nya gemensamma 
finansieringsinstrument kan tas fram.

Or. en

Ändringsförslag 5
Anna Hedh

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
betydelse kommissionen tillerkänner 
satsningen att främja Solvit och EU Pilot 
som alternativa 
problemlösningsmekanismer och 
uppmanar kommissionen att anstränga sig 
ytterligare härvidlag. Parlamentet erinrar 
om att det stöder förslaget att ge Solvit en 
egen budgetpost. Parlamentet välkomnar 
den förnyade ”Ditt Europa”-portalen på 
internet där information om de rättigheter 
som gäller inom olika sektorer, liksom om 
de stödtjänster som finns att tillgå, finns 
samlade under ett tak.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
betydelse kommissionen tillerkänner 
satsningen att främja Solvit och EU Pilot 
som alternativa 
problemlösningsmekanismer och 
uppmanar kommissionen att anstränga sig 
ytterligare härvidlag. Parlamentet 
framhåller att Solvit har visat sig effektivt 
för att lösa de problem med erkännande 
av yrkeskvalifikationer och 
arbetstagarrättigheter som medborgare 
drabbats av. Parlamentet erinrar om att det 
stöder förslaget att ge Solvit en egen 
budgetpost. Parlamentet välkomnar den 
förnyade ”Ditt Europa”-portalen på 
internet där information om de rättigheter 
som gäller inom olika sektorer, liksom om 
de stödtjänster som finns att tillgå, finns 
samlade under ett tak.

Or. en

Ändringsförslag 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
betydelse kommissionen tillerkänner 
satsningen att främja Solvit och EU Pilot 
som alternativa 
problemlösningsmekanismer och 
uppmanar kommissionen att anstränga sig 
ytterligare härvidlag. Parlamentet erinrar 
om att det stöder förslaget att ge Solvit en 
egen budgetpost. Parlamentet välkomnar 
den förnyade ”Ditt Europa”-portalen på 
internet där information om de rättigheter 
som gäller inom olika sektorer, liksom om 
de stödtjänster som finns att tillgå, finns 
samlade under ett tak.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
betydelse kommissionen tillerkänner 
satsningen att främja Solvit och EU Pilot 
som alternativa 
problemlösningsmekanismer och 
uppmanar kommissionen att anstränga sig 
ytterligare härvidlag. Parlamentet erinrar 
om att det stöder förslaget att ge Solvit en 
egen budgetpost. Parlamentet välkomnar 
den förnyade ”Ditt Europa”-portalen på 
internet där information om de rättigheter 
som gäller inom olika sektorer, liksom om 
de stödtjänster som finns att tillgå, finns 
samlade under ett tak. Parlamentet anser 
att denna verksamhet bör fortsätta och att 
allmänheten bör informeras mer aktivt 
om ”Ditt Europa”.

Or. pl

Ändringsförslag 7
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
betydelse kommissionen tillerkänner 
satsningen att främja Solvit och EU Pilot 
som alternativa 
problemlösningsmekanismer och 
uppmanar kommissionen att anstränga sig 
ytterligare härvidlag. Parlamentet erinrar 
om att det stöder förslaget att ge Solvit en 
egen budgetpost. Parlamentet välkomnar 
den förnyade ”Ditt Europa”-portalen på 
internet där information om de rättigheter 
som gäller inom olika sektorer, liksom om 
de stödtjänster som finns att tillgå, finns 
samlade under ett tak.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
betydelse kommissionen tillerkänner 
satsningen att främja Solvit och EU Pilot 
som alternativa 
problemlösningsmekanismer och 
uppmanar kommissionen att anstränga sig 
ytterligare härvidlag. Parlamentet erinrar 
om att det stöder förslaget att ge Solvit, 
”Ditt Europa”-portalen och övriga 
verktyg som gör att den inre marknaden 
fungerar i praktiken en egen budgetpost 
och lämpligt finansiellt stöd. Parlamentet 
välkomnar den förnyade 
”Ditt Europa”-portalen på internet där 
information om de rättigheter som gäller 
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inom olika sektorer, liksom om de 
stödtjänster som finns att tillgå, finns 
samlade under ett tak.

Or. en

Ändringsförslag 8
Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
betydelse kommissionen tillerkänner 
satsningen att främja Solvit och EU Pilot 
som alternativa 
problemlösningsmekanismer och 
uppmanar kommissionen att anstränga sig 
ytterligare härvidlag. Parlamentet erinrar 
om att det stöder förslaget att ge Solvit en 
egen budgetpost. Parlamentet välkomnar 
den förnyade ”Ditt Europa”-portalen på 
internet där information om de rättigheter 
som gäller inom olika sektorer, liksom om 
de stödtjänster som finns att tillgå, finns 
samlade under ett tak.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
betydelse kommissionen tillerkänner 
satsningen att främja Solvit och EU Pilot 
som alternativa 
problemlösningsmekanismer och 
uppmanar kommissionen att anstränga sig 
ytterligare härvidlag. Parlamentet erinrar 
om att det stöder förslaget att ge Solvit en 
egen budgetpost. Parlamentet välkomnar 
den förnyade ”Ditt Europa”-portalen på 
internet där information om de rättigheter 
som gäller inom olika sektorer, liksom om 
de stödtjänster som finns att tillgå, finns 
samlade under ett tak. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidta 
ytterligare åtgärder för att marknadsföra 
”Ditt Europa”-portalen, som ännu inte 
fått tillräcklig publicitet.

Or. en

Ändringsförslag 9
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar det 4. Europaparlamentet välkomnar det 
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fortsatta ekonomiska stödet till nätverket 
av europeiska konsumentcentrum liksom 
den studie som beställts för att utvärdera 
hur effektivt detta nätverk är. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att med 
utgångspunkt i de slutsatser som 
presenteras i denna studie vidta åtgärder 
både för att förbättra kvaliteten på de 
tjänster som erbjuds och för att skapa 
större medvetenhet om detta nätverk bland 
konsumenterna.

fortsatta ekonomiska stödet till nätverket 
av europeiska konsumentcentrum liksom 
den studie som beställts för att utvärdera 
hur effektivt detta nätverk är. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att med 
utgångspunkt i de slutsatser som 
presenteras i denna studie vidta åtgärder 
både för att förbättra kvaliteten på de 
tjänster som erbjuds och säkra stabil 
finansiering av nätverket. Parlamentet 
framhåller att konsumenternas
medvetenhet om detta nätverk måste bli 
större. Parlamentet gläder sig mycket åt 
att kommissionen gjort insatser som 
mediekampanjer och optimering av 
sökmotorer för att åstadkomma detta.

Or. en

Ändringsförslag 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta ekonomiska stödet till nätverket 
av europeiska konsumentcentrum liksom 
den studie som beställts för att utvärdera 
hur effektivt detta nätverk är. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att med 
utgångspunkt i de slutsatser som 
presenteras i denna studie vidta åtgärder 
både för att förbättra kvaliteten på de 
tjänster som erbjuds och för att skapa större 
medvetenhet om detta nätverk bland 
konsumenterna.

4. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta ekonomiska stödet till nätverket 
av europeiska konsumentcentrum liksom 
den studie som beställts för att utvärdera 
hur effektivt detta nätverk är. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att med 
utgångspunkt i de slutsatser som 
presenteras i denna studie vidta åtgärder 
både för att förbättra kvaliteten på de 
tjänster som erbjuds och för att skapa större 
medvetenhet bland konsumenterna om de 
tjänster som detta nätverk erbjuder.

Or. pl

Ändringsförslag 11
Franz Obermayr
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta ekonomiska stödet till nätverket 
av europeiska konsumentcentrum liksom 
den studie som beställts för att utvärdera 
hur effektivt detta nätverk är. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att med 
utgångspunkt i de slutsatser som 
presenteras i denna studie vidta åtgärder 
både för att förbättra kvaliteten på de 
tjänster som erbjuds och för att skapa 
större medvetenhet om detta nätverk 
bland konsumenterna.

4. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta ekonomiska stödet till nätverket 
av europeiska konsumentcentrum liksom 
den studie som beställts för att utvärdera 
hur effektivt detta nätverk är. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att med 
utgångspunkt i de slutsatser som 
presenteras i denna studie vidta åtgärder 
för att förbättra kvaliteten på de tjänster 
som erbjuds.

Or. de

Ändringsförslag 12
Franz Obermayr

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet konstaterar att 
medborgarna fortfarande i allt för liten 
utsträckning känner till Solvit, 
”Ditt Europa”-portalen och nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, vilket 
motverkar informationseffektiviteten på 
den inre marknaden och de möjligheter 
som den erbjuder. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att dels fastställa 
allmänna informationsinsatser, t.ex. inom
ramen för skolundervisningen, dels 
bedriva konkret produkt- eller 
tjänsterelaterad upplysning, t.ex. om 
personbilar i bilägarföreningar och 
körskolor i medlemsstaterna.

Or. de
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Ändringsförslag 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra ytterligare 
ansträngningar för att säkerställa att 
medlemsstaternas kontobesked vad 
traditionella egna medel beträffar är 
korrekta och att förbättra den nationella 
tullövervakningen för att i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer 
(punkt 2.21) undvika fel beträffande 
insamlade traditionella egna medel.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra ytterligare 
ansträngningar för att säkerställa att 
medlemsstaternas kontobesked vad 
traditionella egna medel beträffar är 
korrekta och att förbättra den nationella 
tullövervakningen för att i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer 
(punkt 2.21) undvika fel beträffande 
insamlade traditionella egna medel.
Parlamentet uppmuntrar därför 
kommissionen att göra mer för att 
förenkla den rättsliga ramen, särskilt för 
att lösa de återstående problemen i vissa 
kontrollsystem.

Or. en

Ändringsförslag 14
Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker att 
komplicerade regler lett till många 
felaktigheter i kapitlet om forskning och 
annan politik. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka olika 
alternativ för att förbättra balansen 
mellan förenkling och kontroll så att den 
administrativa bördan för små och 
medelstora företag minskas. Parlamentet 
framhåller att reglerna för offentlig 
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upphandling är mycket komplicerade och 
föreslår därför att de förenklas så att man 
minskar den totala förekomsten av 
felaktigheter.

Or. en

Ändringsförslag 15
Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet oroas av att 
kommissionens system för övervakning 
och kontroll bara är delvis effektivt. 
Parlamentet påpekar att vissa av de 
felaktigheter som revisionsrätten hittade 
inte upptäcktes av kommissionen och att 
det därför behövs insatser för att förbättra 
de nuvarande kontrollsystemen.

Or. en

Ändringsförslag 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran till kommissionen om att den 
årligen bör ge parlamentet och rådet en 
mer utförlig beskrivning av utgifterna 
under varje budgetpost jämfört med 
anmärkningarna till varje post.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Trots revisionsrättens berättigade 
kritik1 anser Europaparlamentet att 
garantiinstrumentet för små och 
medelstora företag är ett viktigt 
finansieringsinstrument för att ytterligare 
stimulera potentialen för hantverksföretag 
och detaljhandlare. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att maximera 
mervärdet av garantiinstrumentet för små 
och medelstora företag och att främja 
innovation och entreprenörskap i EU på 
det globala planet.

Or. en

Ändringsförslag 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet noterar 
revisionsrättens särskilda rapport 
nr 13/2011 ”Bidrar kontrollen av 
tullförfarande 42 till att förebygga och 
uppdaga undandragande av 
mervärdesskatt?”. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att göra ytterligare 
ändringar av unionens regelverk för att 
förhindra att de nationella budgetarna 
gör betydande förluster till följd av 
undandragen mervärdesskatt. 
Parlamentet uppmanar vidare 

                                               
1 Revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2011 ”Revisionen av garantiinstrumentet för små och medelstora 
företag”.



AM\890858SV.doc 13/15 PE480.760v02-00

SV

medlemsstaterna att förbättra sitt 
samarbete och effektivisera utbytet av 
uppgifter för att säkerställa enhetlighet i 
tullmyndigheternas hantering av 
momsbefrielse.

Or. en

Ändringsförslag 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens antagande av särskilda 
riktlinjer om statligt stöd till den 
finansiella sektorn för att hantera 
brådskande ärenden i samband med den 
finansiella krisen. Parlamentet noterar 
revisionsrättens bedömning att 
kommissionen har hanterat den 
finansiella krisen på ett effektivt sätt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsätta att garantera förenligheten 
mellan statligt stöd och de mål som 
fastställs i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
att göra en realistisk uppskattning av 
snedvridning av konkurrensen och av hur 
handeln påverkas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utvidga sin 
efterhandsbedömning av vilka effekter 
statligt stöd och kontrollen av statligt stöd 
har på företagen, marknaderna och den 
övergripande ekonomin. Parlamentet 
understryker vikten av att garantera alla 
berörda parter rättslig säkerhet genom att 
snabba på och effektivisera förfarandena 
för behandling av klagomål. 

Or. en
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Ändringsförslag 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet påminner om 
medlemsstaternas ansvar enligt 
artikel 317 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
deras skyldighet att stärka 
kontrollsystemen för 
förvaltningskontroller innan de attesterar 
utgifterna för kommissionen samt att följa 
dess riktlinjer avseende de årliga 
sammanfattningarna, som är en värdefull 
kompletterande försäkran.

Or. en

Ändringsförslag 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Förslag till yttrande
Punkt 6e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, med hänvisning till 
”En budget för Europa 2020”, att 
fortsätta att arbeta tillsammans med 
parlamentet och rådet och se till att 
unionens framtida programverksamhet 
respekterar principerna om förenkling, 
sund ekonomisk förvaltning och 
ansvarighet. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
inrikta sig på specifika, mätbara, 
uppnåbara, realistiska och tidsbundna 
mål (SMART) vid planeringen av 
unionens utgiftsprogram och samtidigt ta 
hänsyn till de slutliga riskerna med 
genomförandet.
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Or. en

Ändringsförslag 22
Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 6f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6f. Med tanke på den ökande andelen 
förtidsbetalningar (förhandsfinansiering) 
i unionens allmänna budget uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att på 
ett adekvat sätt anpassa 
redovisningsreglerna och övervakningen 
för att förhindra slöseri med 
skattebetalarnas pengar. Parlamentet 
noterar att skillnaderna mellan uppställda 
målvärden och uppnådda resultat inte 
analyserades tillräckligt och att ramen för 
rapportering om ändamålsenlighet inte 
innefattade utgifternas sparsamhet och 
effektivitet.

Or. en


