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Изменение 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че вследствие на 
настоящата икономическа криза и 
бюджетните съкращения, правени от 
повечето държави членки, ЕС трябва 
да следи за това в бюджета да се 
включват само бюджетни кредити за 
поети задължения и за плащания, 
които са от съществено значение за 
постигането на целите на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 2
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1 a. все пак подчертава, че 
вътрешният пазар е ключова област 
на политиката за икономическия 
растеж и за преодоляването на 
кризата; следователно счита, че при 
разпределянето на бюджетните 
кредити това следва да се взема 
предвид;

Or. en

Изменение 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wim van de Camp
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Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2 a. призовава за финансиране на 
подготвителното действие „Форум 
по въпросите на единния пазар“ 
(бюджетен ред 12 02 05), последващо 
пилотен проект, реализиран в 
рамките на бюджетите за 2011 и 
2012 г. (бюджетен ред 12 02 03); това 
ежегодно събитие се провежда за 
предпочитане в държавата членка, 
която е ротационен председател на 
Съвета на ЕС, и може да се 
предшества от редица регионални 
подготвителни мероприятия с 
практическа насоченост, 
организирани съвместно от 
Комисията, Европейския парламент 
и държавата членка, която е 
ротационен председател на Съвета 
на ЕС; това събитие е важна 
платформа за обмен на най-добри 
практики между заинтересованите 
страни, като гражданите се 
информират относно техните права 
в рамките на единния пазар и се 
проучва състоянието на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 4
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че бюджетните кредити за 
поети задължения по бюджетен ред 02 
03 01 са с 4% повече, отколкото през 
предходната година, и счита, че това 

3. отбелязва, че бюджетните кредити за 
поети задължения по бюджетен ред 02 
03 01 са с 4% повече, отколкото през 
предходната година; следователно 
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увеличение може да се избегне чрез 
залагането на подходящи 
приоритети;

предлага да се отмени разпоредбата 
за организирането на две събития на 
председателството на Съвета 
относно ценообразуването и 
възстановяването на разходите за 
фармацевтични продукти, чиято 
добавена стойност не можа да бъде 
доказана от Комисията;

Or. en

Изменение 5
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства създаването на 
бюджетен ред 02 03 04 02, което ще 
позволи по-голямо включване на 
потребителите и на малките и 
средните предприятия в 
стандартизационните практики;

4. подчертава, че работата по 
стандартизацията следва по принцип 
да се инициира и изпълнява от 
промишлеността, с подкрепа от 
секретариата по стандартизация; 
следователно предлага бюджетът за 
работата в областта на 
нормирането по бюджетен ред 02 03 
04 01 да се намали с 5 милиона евро;
подчертава значението на активното 
участие на заинтересованите 
страни: МСП, организации на 
потребителите, екологични 
организации и организации на 
работниците при създаването на 
тези стандарти; следователно 
приветства създаването на бюджетен 
ред 02 03 04 02, което ще позволи по-
голямо включване на 
заинтересованите обществени групи
и на малките и средните предприятия в 
стандартизационните практики;
предлага увеличаване на този 
бюджетен ред с 5 милиона евро;

Or. en
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Изменение 6
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява съгласие за това, че 
бюджетът за плащания по бюджетен ред 
12 02 01 следва да се увеличи, с цел 
удовлетворяване на нуждите на 
„Евробарометър“ и „Вашата Европа 
– съвети“; все пак е скептичен по 
отношение на бюджета, предложен за 
проучвания в този раздел;

5. изразява съгласие за това, че 
бюджетът за плащания по бюджетен ред 
12 02 01 следва да се увеличи; все пак е 
скептичен по отношение на бюджета, 
предложен за проучвания в този раздел;

Or. en

Изменение 7
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5 a. отбелязва, че органите на 
SOLVIT, „Вашата Европа“, „Вашата 
Европа – съвети“ и 
Информационната система на 
вътрешния пазар (IMI) вече работят 
заедно по някои въпроси; подчертава, 
че за тази цел ще бъде по-добре 
бюджетите за тези механизми на 
управление да се обединят в един 
бюджетен ред; предлага увеличаване 
на бюджета за този обновен 
бюджетен ред с 1 милион евро, с оглед 
постигане на пълна функционалност 
на SOLVIT;

Or. en
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Изменение 8
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5 a. признава необходимостта от 
постоянно финансиране на Форума по 
въпросите на единния пазар –
събитие, организирано съвместно от 
Комисията, Европейския парламент 
и председателството на Съвета; 
подчертава значението на Форума по 
въпросите на единния пазар за 
обединяване на представителите на 
гражданите, бизнеса и 
потребителските организации, както 
и представителите на държавите 
членки и институциите на ЕС, с цел 
установяване на ясен ангажимент за 
транспониране, прилагане и 
изпълнение на законодателството в 
областта на единния пазар; счита, че 
за да се постигне разумна оценка и 
одит на единния пазар, Форумът по 
въпросите на единния пазар следва да 
се провежда в началото и в края на 
всеки парламентарен мандат на 
Европейския парламент, като наред с 
това той може да се предшества 
всяка година от редица регионални и 
национални подготвителни 
мероприятия с практическа 
насоченост;

Or. en

Изменение 9
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)
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Проектостановище Изменение

5 a. изразява съжаление за липсата на 
бюджетни кредити за поети 
задължения за бюджетен ред 12 02 02 
във връзка с програмата SOLVIT и 
Плана за действие относно 
предоставяне на помощ в областта 
на единния пазар за втора поредна 
година; подчертава, че въпреки че 
представлява ефективен механизъм 
за извънсъдебно уреждане на спорове, 
SOLVIT все още се нуждае от по-
добро популяризиране, за да могат 
гражданите и предприятията да се 
възползват от услугите на 
програмата, както и че все още са 
необходими допълнителни усилия за 
рационализиране на помощните 
услуги във връзка с единния пазар;

Or. en


