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Amendamentul 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul că, drept urmare a 
crizei economice actuale și a reducerilor 
bugetare efectuate de majoritatea statelor 
membre, UE ar trebui să aibă grijă să 
includă în bugetul său numai 
angajamente și plăți esențiale pentru 
realizarea obiectivelor Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază totuși că piața internă 
reprezintă un domeniu politic cheie 
pentru creșterea economică și depășirea 
crizei; prin urmare, consideră că creditele 
bugetare ar trebui să reflecte acest lucru;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită să se finanțeze acțiunea 
pregătitoare intitulată „Forumul pieței 
unice” (linia bugetară 12 02 05), care 
reprezintă o continuare a unui proiect-
pilot pus în aplicare în cadrul bugetelor 
2011 și 2012 (linia bugetară 12 02 03);
acest eveniment anual este organizat, de 
preferință, în statul membru care deține 
Președinția Consiliului UE și ar putea fi 
precedat de evenimente pregătitoare 
regionale orientate spre conținut, 
organizate în comun de Comisia 
Europeană, Parlamentul European și 
statul membru care deține Președinția 
Consiliului UE; acest eveniment 
constituie o platformă importantă pentru 
schimburi de bune practici între părțile 
interesate, informând cetățenii cu privire 
la drepturile pe care le au pe piața unică 
și examinând situația pieței unice;

Or. en

Amendamentul 4
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că angajamentele pentru 
linia bugetară 02 03 01 sunt cu 4% mai 
mari decât în exercițiul anterior și este de 
părere că această majorare poate fi 
evitată prin stabilirea priorităților 
potrivite;

3. ia act de faptul că angajamentele pentru 
linia bugetară 02 03 01 sunt cu 4% mai 
mari decât în exercițiul anterior; propune, 
prin urmare, anularea provizionului 
pentru două evenimente ale Președinției 
Consiliul privind prețurile și rambursarea 
medicamentelor, a căror valoare adăugată 
nu a putut fi demonstrată de Comisie;

Or. en
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Amendamentul 5
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută înființarea liniei bugetare 
02 03 04 02, care va permite 
consumatorilor și IMM-urilor să fie mai 
implicați în practicile de standardizare;

4. subliniază faptul că standardizarea ar 
trebui, în principiu, să fie inițiată și 
realizată de sectorul respectiv, cu sprijin 
din partea secretariatului pentru 
standardizare; propune, așadar, 
reducerea bugetului pentru activitățile de 
standardizare de la linia 02 03 04 01 cu 5 
milioane EUR;
subliniază importanța unei puternice 
implicări a părților interesate din cadrul 
IMM-urilor și al organizațiilor de 
protecție a consumatorilor, a mediului și a 
lucrătorilor în elaborarea standardelor 
respective; prin urmare, salută înființarea 
liniei bugetare 02 03 04 02, care va permite 
părților interesate din cadrul societății și 
IMM-urilor să fie mai implicate în 
practicile de standardizare; propune să se 
majoreze această linie bugetară cu suma 
de 5 milioane EUR;

Or. en

Amendamentul 6
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de acord cu majorarea bugetului de 
plăți pentru linia bugetară 12 02 01 pentru 
a acoperi nevoile Eurobarometrului și ale 
serviciului Europa ta - Consiliere; cu toate 
acestea, este sceptic în ceea ce privește 
bugetul propus pentru studii în această 

5. este de acord cu majorarea bugetului de 
plăți pentru linia bugetară 12 02 01; cu 
toate acestea, este sceptic în ceea ce 
privește bugetul propus pentru studii în 
această secțiune;
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secțiune;

Or. en

Amendamentul 7
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că serviciile SOLVIT, Europa 
ta, Europa ta - Consiliere și sistemul IMI 
colaborează deja în anumite domenii;
subliniază că, în acest sens, ar fi 
preferabil ca bugetul aferent acestor 
instrumente de guvernanță să fie cumulat 
în cadrul unei singure linii bugetare;
propune să se majoreze bugetul aferent 
acestei noi linii bugetare cu 1 milion 
EUR, pentru ca SOLVIT să fie pe deplin 
funcțional;

Or. en

Amendamentul 8
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște nevoia de finanțare 
continuă a Forumului pieței unice, un 
eveniment organizat în comun de Comisia 
Europeană, Parlamentul European și 
Președinția Consiliului UE; subliniază 
faptul că Forumul pieței unice este 
important deoarece reunește reprezentanți 
ai cetățenilor, ai întreprinderilor și ai 
organizațiilor de protecție a 
consumatorilor, precum și reprezentanți 
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ai statelor membre și ai instituțiilor UE în 
vederea unui angajament ferm față de 
transpunerea, aplicarea și respectarea 
legislației privind piața internă; consideră 
că, pentru a asigura o evaluare și un audit 
pertinent al pieței unice, Forumul pieței 
unice ar trebui să fie organizat la 
începutul și la sfârșitul fiecărei legislaturi 
a Parlamentului European, putând fi 
precedat, în fiecare an, de evenimente 
pregătitoare regionale și naționale 
orientate spre conținut;

Or. en

Amendamentul 9
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă că, pentru al doilea an 
consecutiv, nu există credite de 
angajament în cadrul liniei bugetare 12 
02 02 - „Programul SOLVIT și Planul de 
acțiune pentru servicii de asistență pe 
piața internă”; subliniază că, deși este un 
mecanism eficace de soluționare amiabilă 
a litigiilor, sistemul SOLVIT necesită în 
continuare o mai bună promovare, pentru 
ca cetățenii și întreprinderile să poată 
beneficia de serviciile sale și că sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
raționaliza serviciile de asistență pe piața 
internă;

Or. en


