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Ændringsforslag 1
Patricia van der Kammen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at den seneste økonomiske 
krise har påvist en række mangler og 
uoverensstemmelser i forbindelse med det 
indre marked, som har haft negative 
konsekvenser for forbrugernes og 
borgernes tillid; erkender, at Unionen på 
nuværende tidspunkt arbejder under 
budgetmæssige begrænsninger; kræver 
bedre anvendelse af budgettet ved ydelse 
af tilstrækkelige finansielle midler med 
sigte på at støtte en strategi for intelligent 
og bæredygtig vækst;

1. kræver tilbagebetaling af midlerne til 
medlemsstaterne, så den enkelte 
medlemsstat kan træffe sit eget valg;

Or. nl

Ændringsforslag 2
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at den seneste økonomiske 
krise har påvist en række mangler og 
uoverensstemmelser i forbindelse med det 
indre marked, som har haft negative 
konsekvenser for forbrugernes og 
borgernes tillid; erkender, at Unionen på 
nuværende tidspunkt arbejder under 
budgetmæssige begrænsninger; kræver 
bedre anvendelse af budgettet ved ydelse af 
tilstrækkelige finansielle midler med sigte 
på at støtte en strategi for intelligent og 
bæredygtig vækst;

1. minder om, at den seneste økonomiske 
krise har påvist en række mangler og 
uoverensstemmelser i forbindelse med det 
indre marked, som har haft negative 
konsekvenser for forbrugernes og 
borgernes tillid; erkender, at Unionen på 
nuværende tidspunkt arbejder under 
budgetmæssige begrænsninger; kræver, at 
forpligtelser og betalinger afspejler en 
klar merværdi og størst mulig 
forvaltningseffektivitet, samt en bedre 
anvendelse af budgettet ved ydelse af 
tilstrækkelige finansielle midler med sigte 
på at støtte en strategi for intelligent og 
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bæredygtig vækst;

Or. en

Ændringsforslag 3
Patricia van der Kammen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er af den opfattelse, at forbrugerpolitik 
er en hovedprioritet for Den Europæiske 
Union, og at budgettet for dette 
politikområde bør afspejle dette;

2. er af den opfattelse, at meget drastisk 
opgavereduktion er hovedprioriteten for 
Den Europæiske Union, og at budgettet bør 
afspejle dette;

Or. nl

Ændringsforslag 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er af den opfattelse, at forbrugerpolitik 
er en hovedprioritet for Den Europæiske 
Union, og at budgettet for dette 
politikområde bør afspejle dette;

2. er af den opfattelse, at forbrugerpolitik 
er en hovedprioritet for Den Europæiske 
Union, og at budgettet for dette 
politikområde bør afspejle dette; opfordrer 
i den forbindelse Kommissionen til at 
være meget opmærksom på og udvise den 
største omhu vedrørende oplysningerne i 
betænkningen om en ny dagsorden for 
den europæiske forbrugerpolitik 
(2012/2133(INI)) for perioden 2014-2020 
vedtaget af Europa-Parlamentet den 11. 
juni 2013;

Or. es
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Ændringsforslag 5
Patricia van der Kammen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer indtrængende til, at i det 
mindste finansieringsrammen, som 
Kommissionen oprindelig foreslog inden 
for den flerårige finansielle ramme om 
forbrugerprogrammet (dvs. 197 000 000 
EUR), bibeholdes og påpeger, at der vil 
være brug for mindst 8 mio. EUR fra dette 
program til den flersprogede facilitet i 
onlinetvistbilæggelsesordningen for 
forbrugertvister; minder om, at de to 
medlovgivere indgik aftale om denne 
facilitet, og at den blev vedtaget med 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige 
beslutning af 12. marts 2013 om forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om onlinetvistbilæggelse;
foreslår, at denne flersprogede facilitet i 
platformen for onlinetvistbilæggelse også 
kan finansieres under programmet for 
Connecting Europe-faciliteten;

3. opfordrer indtrængende til, at i det 
mindste finansieringsrammen, som 
Kommissionen oprindelig foreslog inden 
for den flerårige finansielle ramme om 
forbrugerprogrammet (dvs. 197 000 000 
EUR), stryges;

Or. nl

Ændringsforslag 6
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer indtrængende til, at i det 
mindste finansieringsrammen, som 
Kommissionen oprindelig foreslog inden 
for den flerårige finansielle ramme om 
forbrugerprogrammet (dvs. 197 000 000 
EUR), bibeholdes og påpeger, at der vil 
være brug for mindst 8 mio. EUR fra dette 
program til den flersprogede facilitet i

3. opfordrer indtrængende til, at i det 
mindste finansieringsrammen, som 
Kommissionen oprindelig foreslog inden 
for den flerårige finansielle ramme om 
forbrugerprogrammet (dvs. 197 000 000 
EUR); finder det nødvendigt at anvende 
en mindre del af den "margen", der er 
afsat til udgiftsområde 3 i den flerårige 
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onlinetvistbilæggelsesordningen for 
forbrugertvister; minder om, at de to 
medlovgivere indgik aftale om denne 
facilitet, og at den blev vedtaget med 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige 
beslutning af 12. marts 2013 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om onlinetvistbilæggelse; foreslår, at denne 
flersprogede facilitet i platformen for 
onlinetvistbilæggelse også kan finansieres 
under programmet for Connecting Europe-
faciliteten;

finansielle ramme (dvs. 40 mio. EUR i 
hele perioden fra den samlede disponible 
margen under udgiftsområde 3, 
nemlig 686 900 000 EUR) til finansiering 
af den flersprogede facilitet til 
onlinetvistbilæggelsesordningen for 
forbrugertvister; minder om, at de to 
medlovgivere indgik aftale om denne 
facilitet, og at den blev vedtaget med 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige 
beslutning af 12. marts 2013 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om onlinetvistbilæggelse; foreslår, at denne 
flersprogede facilitet i platformen for 
onlinetvistbilæggelse også kan finansieres 
under programmet for Connecting Europe-
faciliteten; bemærker, at anvendelsen af 
den margen, der er afsat under FFR, er i 
overensstemmelse med udkastet til den 
interinstitutionelle aftale 
mellem Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om "budgetsamarbejde, 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning" (del II, punkt B, stk. 16);

Or. en

Ændringsforslag 7
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer indtrængende til, at i det 
mindste finansieringsrammen, som 
Kommissionen oprindelig foreslog inden 
for den flerårige finansielle ramme om 
forbrugerprogrammet (dvs. 197 000 000 
EUR), bibeholdes og påpeger, at der vil 
være brug for mindst 8 mio. EUR fra dette 
program til den flersprogede facilitet i 
onlinetvistbilæggelsesordningen for 
forbrugertvister; minder om, at de to 
medlovgivere indgik aftale om denne 

3. opfordrer indtrængende til, at 
finansieringsrammen, som Kommissionen 
oprindelig foreslog inden for den flerårige 
finansielle ramme om 
forbrugerprogrammet (dvs. 197 000 000 
EUR), bibeholdes og påpeger, at der vil 
være brug for 8 mio. EUR fra dette 
program til den flersprogede facilitet i 
onlinetvistbilæggelsesordningen for 
forbrugertvister; minder om, at de to 
medlovgivere indgik aftale om denne 
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facilitet, og at den blev vedtaget med 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige 
beslutning af 12. marts 2013 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om onlinetvistbilæggelse; foreslår, at denne 
flersprogede facilitet i platformen for 
onlinetvistbilæggelse også kan finansieres 
under programmet for Connecting Europe-
faciliteten;

facilitet, og at den blev vedtaget med 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige 
beslutning af 12. marts 2013 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om onlinetvistbilæggelse; foreslår, at denne 
flersprogede facilitet i platformen for 
onlinetvistbilæggelse også kan finansieres 
under programmet for Connecting Europe-
faciliteten;

Or. en

Ændringsforslag 8
Patricia van der Kammen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. erkender vigtigheden af forummet for 
det indre marked og opfordrer til, at dets 
forberedende foranstaltninger forlænges 
til 2014 (1 200 000 for både forpligtelses-
og betalingsbevillinger);

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. erkender vigtigheden af forummet for 
det indre marked og opfordrer til, at dets 
forberedende foranstaltninger forlænges til 
2014 (1 200 000 for både forpligtelses- og 
betalingsbevillinger);

4. erkender vigtigheden af forummet for 
det indre marked og opfordrer til, at dets 
forberedende foranstaltninger forlænges til 
2014 (1 200 000 for både forpligtelses- og 
betalingsbevillinger); dette forum skal 
integreres i en løbende kampagne på EU-
plan, der skal øge bevidstheden om 
forbrugernes rettigheder og interesser;
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Or. es

Ændringsforslag 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. anser det som yderst relevant i 
sammenhæng med den aktuelle 
finansielle og samfundsmæssige krise, at
forbrugersammenslutningerne kan udføre 
deres arbejde under de bedste betingelser, 
og foreslår af den grund at forhøje 
budgetposterne for disse til 2 mio. EUR
for 2014; det drejer sig om at undgå, at 
forbrugernes rettigheder samt den 
oplysning og uddannelse, de gives, 
påvirkes negativt; 

Or. es

Ændringsforslag 11
Patricia van der Kammen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at det er vigtigt at etablere et nyt 
pilotprojekt med titlen "Your Europe 
Travel (YET) Application for Mobile 
Devices" med henblik på at informere om 
grænseoverskridende emner både på EU-
plan og på nationalt plan på 24 sprog via 
et enkelt kontaktpunkt (650 000 EUR for 
forpligtelsesbevillinger og 350 000 EUR 
for betalingsbevillinger); projektet bør yde 
separat praktisk information og etablere 
medborgerorienterede zoner for 
individuelle forbrugere og fokusere på 
grænseoverskridende situationer i det 
virkelige liv, herunder praktisk 
information om f.eks. rejser og visum, 

udgår
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vejledning om flytning til et andet land, 
information om sundhedstjenester, 
information om de nationale 
forbrugercentre;

Or. nl

Ændringsforslag 12
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at det er vigtigt at etablere et nyt 
pilotprojekt med titlen "Your Europe 
Travel (YET) Application for Mobile 
Devices" med henblik på at informere om 
grænseoverskridende emner både på EU-
plan og på nationalt plan på 24 sprog via 
et enkelt kontaktpunkt (650 000 EUR for 
forpligtelsesbevillinger og 350 000 EUR 
for betalingsbevillinger); projektet bør yde 
separat praktisk information og etablere 
medborgerorienterede zoner for 
individuelle forbrugere og fokusere på 
grænseoverskridende situationer i det 
virkelige liv, herunder praktisk 
information om f.eks. rejser og visum, 
vejledning om flytning til et andet land, 
information om sundhedstjenester, 
information om de nationale 
forbrugercentre;

5. understreger, at den samlede 
finansieringsramme skal holdes inden for
det, der er aftalt i den flerårige finansielle 
ramme, og mener derfor, at nye 
pilotprojekter bør udsættes, indtil 
medlemsstaterne er kommet sig efter 
virkningerne af den økonomiske krise;

Or. en

Ændringsforslag 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at det er vigtigt at etablere et nyt 
pilotprojekt med titlen "Your Europe 
Travel (YET) Application for Mobile 
Devices" med henblik på at informere om 
grænseoverskridende emner både på EU-
plan og på nationalt plan på 24 sprog via et 
enkelt kontaktpunkt (650 000 EUR for 
forpligtelsesbevillinger og 350 000 EUR 
for betalingsbevillinger); projektet bør yde
separat praktisk information og etablere 
medborgerorienterede zoner for 
individuelle forbrugere og fokusere på 
grænseoverskridende situationer i det 
virkelige liv, herunder praktisk 
information om f.eks. rejser og visum, 
vejledning om flytning til et andet land, 
information om sundhedstjenester, 
information om de nationale
forbrugercentre;

5. mener, at det er vigtigt at etablere et nyt 
pilotprojekt med titlen "Your Europe 
Travel (YET) Application for Mobile 
Devices" med henblik på at informere
generelt om grænseoverskridende emner 
både på EU-plan og på nationalt plan på
alle EU-sprog via et enkelt kontaktpunkt
og med henblik på at hjælpe rejsende, der 
er stødt på problemer under en 
udlandsrejse, hvor de har begrænset 
adgang til informations- og 
rådgivningstjenester (650 000 EUR for 
forpligtelsesbevillinger og 350 000 EUR 
for betalingsbevillinger); projektet bør yde 
praktisk information til forbrugere og
fokusere på grænseoverskridende 
situationer fra det virkelige liv og på 
emner, som omfatter rejseinformation og 
oplysning om visa, passagerers og 
forbrugerrettigheder, sygesikringskort, 
betalingssystemer, vejskilte og de 
europæiske forbrugercentre, der kan yde 
bistand og rådgivning i alle EU-lande 
samt Norge og Island;

Or. en

Ændringsforslag 14
Patricia van der Kammen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at SOLVIT har bevist sin 
effektivitet i løsningen af problemer, der 
berører borgerne; gentager sin støtte til 
budgetposten om det indre markeds 
instrumenter;

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at SOLVIT har bevist sin 
effektivitet i løsningen af problemer, der 
berører borgerne; gentager sin støtte til 
budgetposten om det indre markeds 
instrumenter;

6. bifalder den forøgede finansiering til 
forvaltningsredskaberne for det indre 
marked (budgetpost nr. 12 02 02);
understreger, at SOLVIT har bevist sin 
effektivitet i løsningen af problemer, der 
berører borgerne; gentager sin støtte til 
budgetposten om det indre markeds 
instrumenter; mener, at der bør gøres en 
større indsats for at integrere SOLVIT i 
de forskellige hjælpetjenester og 
håndhævelsesinstrumenter, som står til 
rådighed i medlemsstaterne og på EU-
plan;

Or. en

Ændringsforslag 16
Patricia van der Kammen

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. mener, at støtte af realøkonomien bør 
være en hovedprioritet for Unionen; 
opfordrer indtrængende til, at den 
finansielle støtte til SMV'erne 
maksimeres;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 17
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)



PE516.689v02-00 12/13 AM\944723DA.doc

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. påpeger, at SMV'er står for 
størstedelen af produktionen og 
beskæftigelsen i den private sektor, og at 
de i øjeblikket finder kreditvilkårene 
yderst vanskelige, for så vidt angår 
lånegarantier, kapitalgrundlag og en 
større risiko-uvillighed, der påvirker 
SMV'ernes lånemuligheder; opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at overholde 
finansieringsrammen for COSME-
programmet og bevare budgetpost 
nr. 02 01 04 01;

Or. en

Ændringsforslag 18
Patricia van der Kammen

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. erkender nødvendigheden af at 
bibeholde en afbalanceret 
finansieringsramme for toldprogrammet, 
der mindst bør være af samme størrelse 
som det beløb, der er fastsat i det 
oprindelige forslag fra Kommissionen, 
dvs. 548 080 000 EUR; understreger 
behovet for at styrke programmets 
oprindelige overordnede mål om at støtte 
toldunionens funktion og at styrke det 
indre marked gennem nye specifikke mål 
og operationelle mål;

8. erkender nødvendigheden af vidtgående 
opgave- og udgiftsreduktioner i EU;

Or. nl

Ændringsforslag 19
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 8
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. erkender nødvendigheden af at 
bibeholde en afbalanceret 
finansieringsramme for toldprogrammet, 
der mindst bør være af samme størrelse 
som det beløb, der er fastsat i det 
oprindelige forslag fra Kommissionen, dvs. 
548 080 000 EUR; understreger behovet 
for at styrke programmets oprindelige 
overordnede mål om at støtte toldunionens 
funktion og at styrke det indre marked 
gennem nye specifikke mål og 
operationelle mål;

8. erkender nødvendigheden af at 
bibeholde en afbalanceret 
finansieringsramme for toldprogrammet, 
der bør være af samme størrelse som det 
beløb, der er fastsat i det oprindelige 
forslag fra Kommissionen, dvs. 548 080 
000 EUR; understreger behovet for at 
styrke programmets oprindelige, 
langsigtede overordnede mål om at støtte 
toldunionens funktion og at styrke det 
indre marked gennem nye specifikke mål 
og operationelle mål;

Or. en


