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Poprawka 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w konsekwencji 
aktualnego kryzysu gospodarczego i cięć 
budżetowych dokonanych przez większość 
państw członkowskich UE powinna 
dopilnować, aby zobowiązania i płatności 
zapisane w budżecie były absolutnie 
niezbędne do realizacji jej celów;

skreślony

Or. en

Poprawka 2
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla jednak, że rynek 
wewnętrzny jest kluczowym obszarem 
polityki dla wzrostu gospodarczego i 
przezwyciężenia kryzysu; stwierdza zatem, 
że okoliczności te powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w przyznanych środkach 
budżetowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do finansowania działania 
przygotowawczego „Forum Jednolitego 
Rynku" (pozycja w budżecie 12 02 05), 
które jest następstwem projektu 
pilotażowego wdrożonego w ramach 
budżetów na lata 2011 i 2012 (pozycja w 
budżecie 12 02 03); to coroczne 
wydarzenie odbywa się w miarę 
możliwości w państwie członkowskim 
sprawującym prezydencję w Radzie UE, a 
poprzedzać je mogą liczne wydarzenia o 
tematyce regionalnej organizowane 
wspólnie przez Komisję, Parlament 
Europejski i państwo członkowskie 
sprawujące prezydencję w Radzie UE; 
wydarzenie to jest ważną platformą do 
dzielenia się najlepszymi praktykami 
między zainteresowanymi stronami, 
informowania obywateli o ich prawach w 
ramach jednolitego rynku i analizy jego 
stanu;

Or. en

Poprawka 4
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że zobowiązania w pozycji 
budżetu 02 03 01 są o 4% wyższe niż w 
roku poprzednim oraz jest zdania, że 
można uniknąć tego wzrostu, wyznaczając 
odpowiednie priorytety;

3. stwierdza, że zobowiązania w pozycji 
budżetu 02 03 01 są o 4% wyższe niż w 
roku poprzednim; proponuje zatem, aby 
anulować środki budżetowe przydzielone 
na zorganizowanie dwóch wydarzeń w 
ramach prezydencji Rady dotyczących 
ustalania cen i refundacji produktów 
farmaceutycznych, których wartości 
dodanej Komisja nie była w stanie 
wykazać;
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Or. en

Poprawka 5
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
pozycji w budżecie 02 03 04 02, która 
umożliwi konsumentom i MŚP większe 
zaangażowanie w praktyki 
standaryzacyjne;

4. podkreśla, że działania normalizacyjne 
zasadniczo powinny być inicjowane i 
realizowane przez sektor przemysłowy 
przy wsparciu sekretariatu ds. 
normalizacji;  proponuje zatem, aby 
środki przeznaczone na działania 
normalizacyjne (pozycja w budżecie 02 03 
04 01) zmniejszyć o 5 milionów EUR;
podkreśla znaczenie intensywnego 
zaangażowania zainteresowanych stron, 
tj. MŚP, konsumentów, organizacji 
ochrony środowiska i organizacji 
pracowniczych w tworzeniu tych norm;  z 
zadowoleniem przyjmuje zatem utworzenie 
pozycji w budżecie 02 03 04 02, która 
umożliwi zainteresowanym 
przedstawicielom społeczeństwa i MŚP 
większe zaangażowanie w praktyki 
normalizacyjne; proponuje, aby środki tej 
pozycji w budżecie zwiększyć o 5 milionów 
EUR;

Or. en

Poprawka 6
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zgadza się, że budżet na płatności w 
pozycji budżetu 12 02 01 powinien 

5. zgadza się, że budżet na płatności w 
pozycji budżetu 12 02 01 powinien 
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wzrosnąć, aby zaspokoić potrzeby 
Eurobarometru i portalu „Twoja Europa 
– Porady”; wyraża jednak wątpliwości co 
do budżetu zaproponowanego na analizy w 
tej sekcji;

wzrosnąć; wyraża jednak wątpliwości co 
do budżetu zaproponowanego na analizy w 
tej sekcji;

Or. en

Poprawka 7
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. stwierdza, że odpowiednie organy 
systemów SOLVIT, Twoja Europa, portal 
„Twoja Europa – Porady” i IMI wspólnie 
opracowują pewne kwestie; podkreśla, że 
w związku z tym byłoby lepiej, aby środki 
przeznaczone na te instrumenty 
zarządzania połączyć w jednej pozycji w 
budżecie; proponuje zwiększenie środków 
dla tej odnowionej pozycji w budżecie o 1 
milion EUR, tak aby system SOLVIT stał 
się w pełni funkcjonalny;

Or. en

Poprawka 8
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przyznaje, że istnieje konieczność 
stałego finansowania „Forum Jednolitego 
Rynku" - wydarzenia organizowanego 
wspólnie przez Komisję, Parlament 
Europejski i państwo członkowskie 
sprawujące prezydencję w Radzie; 
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podkreśla znaczenie Forum Jednolitego 
Rynku, które skupia przedstawicieli 
obywateli, przedsiębiorstw i organizacji 
konsumenckich oraz przedstawicieli 
państw członkowskich i instytucji UE w 
celu podjęcia wyraźnego zobowiązania do 
transpozycji, stosowania i egzekwowania 
ustawodawstwa w dziedzinie jednolitego 
rynku; uważa, że w celu dokonania 
dogłębnej oceny i kontroli jednolitego 
rynku, Forum Jednolitego Rynku 
powinno odbywać się na początku i na 
końcu każdej kadencji Parlamentu 
Europejskiego; dodatkowo co roku mogą 
je poprzedzać liczne konkretne imprezy 
przygotowawcze o tematyce regionalnej i 
krajowej;

Or. en

Poprawka 9
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa nad brakiem środków na 
pokrycie zobowiązań w pozycji w budżecie 
12 02 02 dla programu Solvit oraz planu 
działań „Usługi pomocnicze jednolitego 
rynku" już drugi rok z rzędu;  podkreśla, 
że pomimo tego, iż SOLVIT stanowi 
skuteczny mechanizm pozasądowego 
rozwiązywania sporów, stale wymaga 
lepszego promowania tak, aby obywatele i 
przedsiębiorcy mogli korzystać z jego 
usług, oraz dalszych wysiłków w celu 
racjonalizacji usług pomocniczych 
jednolitego rynku;

Or. en
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