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Grozījums Nr. 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka, ņemot vērā pašreizējo 
ekonomikas krīzi un budžeta 
samazināšanu, kas notikusi lielākajā daļā 
dalībvalstu, Eiropas Savienībai būtu 
jācenšas savā budžetā iekļaut tikai tās 
saistību un maksājumu apropriācijas, 
kuras ir būtiski svarīgas tās mērķu 
sasniegšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tomēr uzsver, ka iekšējais tirgus ir 
viena no galvenajām politikas jomām 
ekonomikas izaugsmes nodrošināšanai un 
pašreizējās krīzes pārvarēšanai; tādēļ 
uzskata, ka budžeta līdzekļu piešķīrumam 
tas ir jāatspoguļo;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wim van de Camp

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a prasa nodrošināt finansējumu 
sagatavošanas darbībai „Vienotā tirgus 
forums” (12 02 05. budžeta pozīcija), kas 
seko izmēģinājuma projektam, kura 
īstenošanai finansējums tika iekļauts 
2011. un 2012. gada budžetā 
(12 02 03. budžeta pozīcija); šo ikgadējo 
notikumu vislabāk būtu rīkot ES Padomi 
prezidējošajai dalībvalstij un pirms tā 
Komisija, Eiropas Parlaments un ES 
Padomes prezidentvalsts varētu kopīgi 
organizēt vairākus reģionāli orientētus 
sagatavošanas pasākumus; šis notikums 
ir nozīmīga platforma paraugprakses 
apmaiņai starp ieinteresētajām personām, 
pilsoņu informēšanai par viņu tiesībām 
vienotajā tirgū un vienotā tirgus stāvokļa 
analīzei;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka saistību apropriāciju apmērs 
02 03 01. budžeta pozīcijā ir par 4 % 
lielāks nekā pagājušā gadā, un uzskata, ka, 
pareizi nosakot prioritātes, no šā 
palielinājuma var izvairīties;

3. norāda, ka saistību apropriāciju apmērs 
02 03 01. budžeta pozīcijā ir par 4 % 
lielāks nekā pagājušā gadā; tādēļ ierosina 
atcelt finansējumu, kas paredzēts diviem 
Padomes prezidentūras pasākumiem, 
kuru temats ir farmaceitisko izstrādājumu 
cenu noteikšana un attiecīgo izdevumu 
atlīdzināšana, jo Komisija nevarēja 
pierādīt šo pasākumu pievienoto vērtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota 
02 03 04 02. budžeta pozīcija, ar kuras 
palīdzību varēs veicināt patērētāju un 
MVU līdzdalību standartizācijas 
pasākumos;

4. uzsver, ka standartizācijas darbs 
principā ir jāsāk un jāveic attiecīgajai 
nozarei ar Standartizācijas sekretariāta 
atbalstu; tādēļ ierosina par 
EUR 5 miljoniem samazināt 
normalizācijas darbam paredzētos 
līdzekļus 02 03 04 01. budžeta pozīcijā;
uzsver, ka šo standartu noteikšanā ir 
svarīgi iesaistīt ieinteresētās personas no 
MVU, kā arī no patērētāju tiesību, 
darbinieku tiesību un vides aizsardzības 
organizācijām; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka ir 
izveidota 02 03 04 02. budžeta pozīcija, ar 
kuras palīdzību varēs veicināt ieinteresēto 
sabiedrības pārstāvju un MVU līdzdalību 
standartizācijas pasākumos; ierosina šīs 
budžeta pozīcijas līdzekļus palielināt par 
EUR 5 miljoniem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. piekrīt, ka maksājumu apropriāciju 
apmērs 12 02 01. budžeta pozīcijā būtu 
jāpalielina, lai panāktu atbilstību 
Eirobarometra un tīmekļa vietnes „Tavs 
Eiropas padomdevējs” vajadzībām; tomēr 
ir skeptiski noskaņots attiecībā uz budžetu, 
ko ierosināts piešķirt pētījumiem šajā 
iedaļā;

5. piekrīt, ka maksājumu apropriāciju 
apmērs 12 02 01. budžeta pozīcijā būtu 
jāpalielina; tomēr ir skeptiski noskaņots 
attiecībā uz budžetu, ko ierosināts piešķirt 
pētījumiem šajā iedaļā;
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka SOLVIT, Your Europe, 
Your Europe Advice un Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmas pārvaldības iestādes 
jau kopīgi strādā pie atsevišķiem 
jautājumiem; uzsver, ka šajā sakarībā 
šiem pārvaldības instrumentiem 
paredzētos līdzekļus būtu lietderīgāk 
apvienot vienā budžeta pozīcijā; ierosina 
šai atjaunotajai budžeta pozīcijai 
paredzētos līdzekļus palielināt par 
EUR 1 miljonu, lai nodrošinātu SOLVIT 
pilnīgu funkcionēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst nepieciešamību nodrošināt 
pastāvīgu finansējumu Vienotā tirgus 
forumam — pasākumam, kuru kopīgi 
rīko Komisija, Eiropas Parlaments un 
Padomes prezidentvalsts; uzsver Vienotā 
tirgus foruma nozīmi, jo tas pulcē kopā 
pilsoņu, uzņēmumu un patērētāju tiesību 
aizsardzības organizāciju pārstāvjus, kā 
arī dalībvalstu un ES institūciju 
pārstāvjus, lai noteiktu skaidras saistības 
transponēt un piemērot tiesību aktus 
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vienotā tirgus jomā, kā arī uzraudzīt to 
īstenošanu; uzskata — lai panāktu 
nozīmīgu vienotā tirgus novērtējumu un 
revīziju, Vienotā tirgus forums jārīko 
katra Eiropas Parlamenta sasaukuma 
sākumā un beigās, turklāt pirms šī 
notikuma katru gadu organizējot vairākus 
uz reģioniem un dalībvalstīm svarīgiem 
jautājumiem orientētus sagatavošanas 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu, ka 12 02 02. budžeta 
pozīcijā „Programma „SOLVIT” un 
vienotā tirgus palīdzības dienestu rīcības 
plāns” jau otro gadu pēc kārtas nav 
paredzētas saistību apropriācijas; 
uzsver — neraugoties uz to, ka SOLVIT 
sistēma ir efektīvs mehānisms strīdu 
izšķiršanai ārpus tiesas, tai vēl joprojām 
nepieciešama labāka reklāma, lai 
iedzīvotāji un uzņēmumi varētu gūt 
labumu no tās nodrošinātajiem 
pakalpojumiem, kā arī ir nepieciešami 
turpmāki centieni Vienotā tirgus 
palīdzības dienestu racionalizēšanā;

Or. en


