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Muudatusettepanek 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et tulenevalt praegusest 
majanduskriisist ja enamikus 
liikmesriikides tehtavatest 
eelarvekärbetest peab EL kindlustama, et 
ta lisaks oma eelarvesse ainult selliseid 
kulukohustusi ja makseid, mis on olulised 
ELi eesmärkide realiseerimiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab siiski, et siseturg on üks 
põhilistest poliitikavaldkondadest 
majanduskasvu edendamiseks ja kriisist 
ülesaamiseks; seepärast on seisukohal, et 
eelarveassigneeringud peaksid seda 
kajastama;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wim van de Camp

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab, et rahastataks ühtse turu 
foorumi ettevalmistavat tegevust 
(eelarverida 12 02 05), mis järgneb 
katseprojektile, mida on rakendatud 2011. 
ja 2012. aasta eelarve alusel (eelarverida 
12 02 03); see iga-aastane üritus toimub 
eelistatult Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistujariigiks olevas liikmesriigis ja 
sellele võivad eelneda mitmed 
piirkondlikud teemakohased 
ettevalmistavad üritused, mida 
korraldavad ühiselt komisjon, Euroopa 
Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistujariigiks olev liikmesriik; see 
sündmus on tähtis platvorm, mis 
võimaldab sidusrühmade vahel häid 
tavasid vahetada, teavitada kodanikke 
nende õigustest ühtsel turul ning uurida 
ühtse turu olukorda;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et eelmise aastaga võrreldes on 
eelarverea 02 03 01 kulukohustused 4 % 
suuremad, ning on arvamusel, et õigete 
prioriteetide seadmisel on võimalik sellist 
tõusu vältida;

3. märgib, et eelmise aastaga võrreldes on 
eelarverea 02 03 01 kulukohustused 4 % 
suuremad; seetõttu teeb ettepaneku 
tühistada vahendid, mis on ette nähtud 
nõukogu eesistujariigi kaheks ürituseks, 
kus käsitletakse ravimite hinnakujundust 
ja hüvitamist, sest komisjon ei ole suutnud 
nende ürituste lisandväärtust välja tuua;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab heaks eelarverea 02 03 04 02 
loomise, mis lubab tarbijatel ja VKEdel 
olla rohkem kaasatud standardimisse;

4. rõhutab, et standardimise peaks üldiselt 
algatama ja ellu viima tööstusharu 
standardimisega tegeleva sekretariaadi 
toetusel; seetõttu teeb ettepaneku 
eelarvereal 02 03 04 01 
standardimisalasele tegevusele ette 
nähtud vahendeid 5 miljoni euro võrra 
vähendada;
rõhutab, et nende standardite 
väljatöötamisel on väga oluline aktiivselt 
kaasata sellised sidusrühmad nagu VKEd, 
tarbijate, keskkonna- ja töötajate 
organisatsioonid; kiidab seetõttu heaks 
eelarverea 02 03 04 02 loomise, mis lubab 
ühiskondlikel sidusrühmadel ja VKEdel 
olla rohkem kaasatud standardimisse; teeb 
ettepaneku suurendada seda eelarverida 5 
miljoni euro võrra;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõustub, et eelarverea 12 02 01 maksete 
eelarvet peaks suurendama, et saavutada 
vastavus Eurobaromeetri ja Teie Euroopa 
Nõuande vajadustega; kahtleb siiski selles 
jaos uurimuste jaoks kavandatud eelarves;

5. nõustub, et eelarverea 12 02 01 maksete 
eelarvet peaks suurendama; kahtleb siiski 
selles jaos uurimuste jaoks kavandatud 
eelarves;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nendib, et SOLVITi, vahendite „Teie 
Euroopa” ja „Teie Euroopa Nõuanne” 
ning siseturu teabesüsteemi ametkonnad 
juba teevad teatud küsimustes koostööd; 
rõhutab, et sellega seoses oleks parem 
suurendada nende haldusvahendite 
eelarvet ühel eelarvereal; teeb ettepaneku 
suurendada selle uuendatud eelarverea 
eelarvet 1 miljoni euro võrra, et tagada 
SOLVITi täielik toimimine;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunnistab, et vaja on jätkata ühtse 
turu foorumi rahastamist, tegu on 
üritusega, mida korraldavad ühiselt 
komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu 
eesistujariik; rõhutab ühtse turu foorumi 
tähtsust, see toob kokku nii kodanike, 
ettevõtete, tarbijaorganisatsioonide kui ka 
liikmesriikide ja liidu institutsioonide 
esindajad, et võtta selge kohustus ühtse 
turu õigusaktide ülevõtmiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks; on 
veendunud, et ühtse turu tulemuslikuks 
hindamiseks ja auditeerimiseks tuleks 
ühtse turu foorumit korraldada Euroopa 
Parlamendi iga ametiaja alguses ja lõpus, 
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lisaks võiksid eelnevalt toimuda mitmed 
iga-aastased piirkondlikud ja riiklikud 
teemakohased ettevalmistavad üritused;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. taunib asjaolu, et eelarvereal 12 02 02 
(programm SOLVIT ja ühtse turu alase 
abi teenuste tegevuskava) puuduvad 
kulukohustuste assigneeringud juba teist 
aastat järjest; rõhutab, et kuigi tegu on 
tõhusa vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismiga, tuleb SOLVITit paremini 
tutvustada, nii et kodanikud ja ettevõtjad 
saaksid kasu tema teenustest, ühtlasi on 
vaja tööd teha ühtse turu abiteenuste 
ratsionaliseerimiseks;

Or. en


