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Módosítás 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a jelenlegi 
gazdasági válság és a legtöbb tagállam 
által végrehajtott költségvetési 
megszorítások miatt az Uniónak 
törekednie kell arra, hogy csak olyan 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokat vegyen fel 
költségvetésébe, amelyek 
nélkülözhetetlenek célkitűzéseinek 
megvalósításához;

törölve

Or. en

Módosítás 2
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
belső piac kulcsfontosságú szakpolitikai 
terület a gazdasági növekedés és a 
pénzügyi válság leküzdése szempontjából;
ezért úgy véli, hogy a költségvetési 
forráselosztásnak tükröznie kell ezt;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2 a. felszólít az „Egységes piaci fórum” 
előkészítő intézkedés finanszírozására 
(12 02 05. költségvetési sor), amely egy, a 
2011-es és 2012-es költségvetés keretében 
végrehajtott kísérleti projektet követ 
(12 02 03. költségvetési sor); ez az évente 
megrendezett esemény lehetőség szerint a 
Tanács elnökségét betöltő tagállamban 
kerül megrendezésre, és számos 
tartalomközpontú regionális előkészítő 
esemény előzheti meg, amelyeket a 
Bizottság, az Európai Parlament és a 
Tanács elnökségét betöltő tagállam 
közösen szervez; ez az esemény jelentős 
fórum a legjobb gyakorlatok szereplők 
közti cseréje, a polgárok egységes piacon 
meglévő jogaikról való tájékoztatása és az 
egységes piac helyzetének vizsgálata 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 4
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a 02 03 01. 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatai 4%-kal magasabbak az előző 
évinél, és úgy véli, hogy ezt az emelkedést 
a prioritások megfelelő meghatározása 
révén el lehet kerülni;

3. megállapítja, hogy a 02 03 01. 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatai 4%-kal magasabbak az előző 
évinél; ezért javasolja két, a Tanács 
elnöksége által szervezett, a 
gyógyszerkészítmények árának 
megállapításáról és visszatérítéséről szóló 
esemény előirányzatának törlését, mivel 
azok hozzáadott értékét a Bizottság nem 
tudta alátámasztani;

Or. en
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Módosítás 5
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a 02 03 04 02. költségvetési sor 
létrehozását, ami lehetővé teszi a 
fogyasztók és a kis- és középvállalkozások 
számára a szabványosítási eljárásokban 
való fokozottabb részvételt;

4. hangsúlyozza, hogy a szabványosítási 
munkát alapvetően az iparnak kell 
kezdeményeznie és végrehajtania, a 
szabványosításért felelős titkárság 
támogatásával; ezért javasolja, hogy a 
szabványosítási munkára elkülönített 
költségvetést a 02 03 04 01. költségvetési
sorban 5 millió euróval csökkentsék;

hangsúlyozza a kkv-k, valamint a 
fogyasztói, környezetvédelmi és 
munkavállalói szervezetek erős 
szerepvállalásának fontosságát ezeknek a 
szabványoknak a kialakításában; ezért 
üdvözli a 02 03 04 02. költségvetési sor 
létrehozását, amely lehetővé teszi a 
társadalmi szereplők és a kkv-k számára a 
szabványosítási eljárásokban való 
fokozottabb részvételt; javasolja, hogy ez a 
költségvetési sor 5 millió euróval 
növekedjen;

Or. en

Módosítás 6
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. egyetért azzal, hogy az Eurobarométer 
és az Európa Önökért Tanácsadó 
Szolgálat szükségleteinek kielégítése 
érdekében növelni kell a 12 02 01. 
költségvetési sor kifizetési előirányzatait; 

5. egyetért azzal, hogy növelni kell a 
12 02 01. költségvetési sor kifizetési 
előirányzatait; ugyanakkor szkeptikus az e 
szakaszban tanulmányokra előirányzott 
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ugyanakkor szkeptikus az e szakaszban 
tanulmányokra előirányzott költségvetéssel 
kapcsolatban;

költségvetéssel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 7
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. megállapítja, hogy a belső piaci 
problémamegoldó hálózat, az Európa 
Önökért, az Európa Önökért Tanácsadó 
Szolgálat és a belső piaci információs 
rendszer már együttműködik bizonyos 
kérdéseken; hangsúlyozza, hogy ebből a 
szempontból jobb lenne egy költségvetési 
sorba összevonni az ezekre az irányítási 
eszközökre szóló költségvetést; javasolja, 
hogy a megújított költségvetési sor 
költségvetését 1 millió euróval növeljék 
annak érdekében, hogy a belső piaci 
problémamegoldó hálózat teljesen 
működőképes legyen;

Or. en

Módosítás 8
Louis Grech

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. elismeri az „Egységes piaci fórum” 
folyamatos finanszírozásának 
szükségességét, melyet a Bizottság, a 
Parlament és a Tanács elnöksége közösen 
szervez; kiemeli az „Egységes piaci 
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fórum”fontosságát, mivel az összehozza a 
polgárok, vállalatok és fogyasztói 
szervezetek, valamint a tagállamok és az 
EU-s intézmények képviselőit, annak 
érdekében, hogy egyértelmű 
elkötelezettséget alakítson ki az egységes 
piacra vonatkozó jogszabályok átültetése, 
alkalmazása és betartatása iránt; úgy véli, 
hogy az egységes piac tényleges 
értékelésének és ellenőrzésének céljából 
az „Egységes piaci fórumot” az Európai 
Parlament minden jogalkotási ciklusának 
elején és végén meg kellene rendezni, és 
az eseményt minden évben számos 
tartalomközpontú regionális és nemzeti 
előkészítő esemény előzhetné meg;

Or. en

Módosítás 9
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. sajnálattal látja, hogy a 12 02 02. 
költségvetési sorra (a SOLVIT programra 
és az egységes piaccal kapcsolatos 
segítségnyújtási szolgáltatásokra 
vonatkozó cselekvési terv) már második 
éve nem képeztek kötelezettségvállalási 
előirányzatokat; hangsúlyozza, hogy 
annak ellenére, hogy a SOLVIT hatékony 
alternatív vitarendezési eszköz, nagyobb 
támogatásra van szüksége annak 
érdekében, hogy a polgárok és vállalatok 
kihasználhassák a szolgáltatásait, és 
további erőfeszítésekre van szükség annak 
érdekében, hogy ésszerűsítsék az egységes 
piaccal kapcsolatos segítségnyújtási 
szolgáltatásokat;

Or. en
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