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Amendamentul 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. bugetul general al UE pentru 
exercițiul financiar 2013 legat de piața 
internă trebuie să fie rațional și eficace, 
contribuind la mecanismul prin care se 
asigură că politicile de austeritate sunt 
însoțite de politici de creștere economică 
ce vor permite spațiului social din UE să 
se dezvolte și să se întărească;

Or. es

Amendamentul 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

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; 

1. situația economică actuală cu care se 
confruntă întreaga UE impune eforturi 
susținute pentru a garanta că capitolele 
de cheltuieli din bugetul general al UE
pentru exercițiul financiar 2013, care țin 
de dezvoltarea pieței interne, corespund 
într-o măsură cât mai mare obiectivelor și 
sunt gestionate într-un mod cât mai 
eficient;

Or. es

Amendamentul 12
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. posturile de cheltuieli din bugetul 
general al UE pentru exercițiul financiar 
2013 ar trebui să dispună de credite 
suficiente pentru a fi posibilă dezvoltarea 
și întărirea pieței interne în conformitate 
cu următoarele priorități:
- protecția consumatorilor, în special în 
ceea ce privește soluționarea litigiilor 
legate de consumatori și protecția în 
domeniul serviciilor financiare;
- mobilitatea tinerilor, studenților, 
cercetătorilor, specialiștilor și a 
creatorilor din domeniul culturii; măsuri 
de stimulare a formării;
- transferabilitatea drepturilor la pensie și 
a drepturilor de protecție socială;
- servicii publice de calitate;
- dreptul la un cont de plăți de bază;
- accesul la internet și la comerțul 
electronic;
- transparența pe piețele financiare;

Or. es

Amendamentul 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. Bugetul general al UE pentru 
exercițiul financiar 2013 ar trebui să 
conțină suficiente mecanisme care să 
asigure aplicarea efectivă a taxei pe 
tranzacțiile financiare și integrarea ei în 
componenta veniturilor a bugetului 
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general al UE;

Or. es

Amendamentul 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este convins că politica pentru 
consumatori reprezintă o prioritate de 
vârf pentru Comisia IMCO și că această 
prioritate ar trebui să se reflecte în 
bugetul pentru acest domeniu politic.

eliminat

Or. es

Amendamentul 15
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța determinantă a 
pieței interne pentru redresarea 
economică și pentru creșterea economică.

Or. nl


