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Pakeitimas 1
Patricia van der Kammen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad pastarasis ekonomikos 
nuosmukis atskleidė kelis bendrosios 
rinkos trūkumus ir nesuderinamumą, 
kurie padarė neigiamą poveikį vartotojų ir 
piliečių pasitikėjimui; pripažįsta, kad šiuo 
metu Sąjunga veikia riboto biudžeto 
sąlygomis; prašo geriau paskirstyti 
biudžeto išlaidas numatant pakankamai 
išteklių pažangaus ir tvaraus augimo 
strategijos įgyvendinimui remti;

1. ragina grąžinti asignavimus valstybėms 
narėms, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų pati priimti sprendimus;

Or. nl

Pakeitimas 2
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad pastarasis ekonomikos 
nuosmukis atskleidė kelis bendrosios 
rinkos trūkumus ir nesuderinamumą, kurie 
padarė neigiamą poveikį vartotojų ir 
piliečių pasitikėjimui; pripažįsta, kad šiuo 
metu Sąjunga veikia riboto biudžeto 
sąlygomis; prašo geriau paskirstyti 
biudžeto išlaidas numatant pakankamai 
išteklių pažangaus ir tvaraus augimo 
strategijos įgyvendinimui remti;

1. primena, kad pastarasis ekonomikos 
nuosmukis atskleidė kelis bendrosios 
rinkos trūkumus ir nesuderinamumą, kurie 
padarė neigiamą poveikį vartotojų ir 
piliečių pasitikėjimui; pripažįsta, kad šiuo 
metu Sąjunga veikia riboto biudžeto 
sąlygomis; prašo, kad įsipareigojimai ir 
mokėjimai atspindėtų aiškią pridėtinę 
vertę ir būtų valdomi kuo veiksmingiau, ir 
prašo geriau paskirstyti biudžeto išlaidas 
numatant pakankamai finansinių išteklių 
pažangaus ir tvaraus augimo strategijos 
įgyvendinimui remti;

Or. en
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Pakeitimas 3
Patricia van der Kammen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra įsitikinęs, kad vartotojų politika –
vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos 
prioritetų ir šiai politikos sričiai skirtas
biudžetas turėtų tai atspindėti;

2. yra įsitikinęs, kad žymiai mažesnis 
užduočių skaičius – vienas iš svarbiausių 
Europos Sąjungos prioritetų ir biudžetas 
turėtų tai atspindėti;

Or. nl

Pakeitimas 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra įsitikinęs, kad vartotojų politika –
vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos 
prioritetų ir šiai politikos sričiai skirtas
biudžetas turėtų tai atspindėti;

2. yra įsitikinęs, kad vartotojų politika –
vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos 
prioritetų ir šiai politikos sričiai skirtas 
biudžetas turėtų tai atspindėti;
atsižvelgdamas į tai, ragina Europos 
Komisiją skirti reikiamą dėmesį 
pranešime dėl naujos Europos vartotojų 
politikos darbotvarkės (2012/2133 (INI)) 
2014–2020 m., kurį Europos Parlamentas 
priėmė 2013 m. birželio 11 d., išdėstytoms 
nuostatoms;

Or. es

Pakeitimas 5
Patricia van der Kammen

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina Vartotojų programai
išlaikyti bent jau pradinį pagal daugiametę 
finansinę programą Komisijos siūlytą 
finansinį paketą (t. y. 197 000 000 EUR)
ir pažymi, kad bent 8 mln. EUR pagal šią 
programą reikės vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo platformos 
daugiakalbei sistemai; primena, kad dėl 
šios daugiakalbės sistemos susitarė abu 
teisės aktų leidėjai ir ji buvo patvirtinta 
2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento 
teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo; teigia, kad šią 
ginčų elektroninio sprendimo platformai 
skirtą daugiakalbę sistemą būtų galima 
finansuoti ir pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
programą;

3. primygtinai ragina, kad bent jau būtų 
išbrauktas Vartotojų programai pagal 
daugiametę finansinę programą Komisijos
siūlytas pradinis finansinis paketas (t. y. 
197 000 000 EUR);

Or. nl

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina Vartotojų programai 
išlaikyti bent jau pradinį pagal daugiametę 
finansinę programą Komisijos siūlytą 
finansinį paketą (t. y. 197 000 000 EUR) ir 
pažymi, kad bent 8 mln. EUR pagal šią 
programą reikės vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo platformos 
daugiakalbei sistemai; primena, kad dėl 
šios daugiakalbės sistemos susitarė abu 
teisės aktų leidėjai ir ji buvo patvirtinta 
2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento 
teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl 

3. primygtinai ragina Vartotojų programai 
išlaikyti bent jau pradinį pagal daugiametę 
finansinę programą Komisijos siūlytą 
finansinį paketą (t. y. 197 000 000 EUR);
mano, kad būtina naudoti ribotą maržos, 
numatytos pagal daugiametės finansinės 
programos 3 išlaidų kategoriją, sumą (t. y. 
40 mln. EUR visam laikotarpiui iš pagal 3 
išlaidų kategoriją numatytos bendros 
maržos sumos – 686 900 000 EUR) 
siekiant finansuoti ginčų elektroninio 
sprendimo platformos daugiakalbę 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo;
teigia, kad šią ginčų elektroninio 
sprendimo platformai skirtą daugiakalbę 
sistemą būtų galima finansuoti ir pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
programą;

sistemą; primena, kad dėl šios 
daugiakalbės sistemos susitarė abu teisės 
aktų leidėjai ir ji buvo patvirtinta 2013 m. 
kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros 
rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
vartotojų ginčų elektroninio sprendimo;
pažymi, kad DFP išlaidų kategorijos 
maržos panaudojimas atitinka Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo 
projekto nuostatas (II dalies B punkto 
16 dalis);

Or. en

Pakeitimas 7
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina Vartotojų programai 
išlaikyti bent jau pradinį pagal daugiametę 
finansinę programą Komisijos siūlytą 
finansinį paketą (t. y. 197 000 000 EUR) ir 
pažymi, kad bent 8 mln. EUR pagal šią 
programą reikės vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo platformos 
daugiakalbei sistemai; primena, kad dėl 
šios daugiakalbės sistemos susitarė abu 
teisės aktų leidėjai ir ji buvo patvirtinta 
2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento 
teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo;
teigia, kad šią ginčų elektroninio 
sprendimo platformai skirtą daugiakalbę 
sistemą būtų galima finansuoti ir pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
programą;

3. primygtinai ragina Vartotojų programai 
išlaikyti pradinį pagal daugiametę 
finansinę programą Komisijos siūlytą 
finansinį paketą (t. y. 197 000 000 EUR) ir 
pažymi, kad 8 mln. EUR pagal šią 
programą reikės vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo platformos 
daugiakalbei sistemai; primena, kad dėl 
šios daugiakalbės sistemos susitarė abu 
teisės aktų leidėjai ir ji buvo patvirtinta 
2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento 
teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo;
teigia, kad šią ginčų elektroninio 
sprendimo platformai skirtą daugiakalbę 
sistemą būtų galima finansuoti ir pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
programą;
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Or. en

Pakeitimas 8
Patricia van der Kammen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta Bendrosios rinkos forumo 
svarbą ir ragina jo parengiamuosius 
veiksmus pratęsti 2014 metams 
(įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimams iš viso 1 200 000 EUR);

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta Bendrosios rinkos forumo 
svarbą ir ragina jo parengiamuosius 
veiksmus pratęsti 2014 metams
(įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams 
iš viso 1 200 000 EUR);

4. pripažįsta Bendrosios rinkos forumo 
svarbą ir ragina jo parengiamuosius 
veiksmus pratęsti 2014 metams
(įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams 
iš viso 1 200 000 EUR); atkreipia dėmesį į 
tai, kad šis forumas turėtų būti 
integruotas į nuolat Sąjungos lygmeniu 
vykdomą kampaniją, kuria siekiama 
didinti informuotumą apie vartotojų teises 
ir interesus;

Or. es

Pakeitimas 10
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad dabartinės ekonominės ir 
socialinės krizės aplinkybėmis būtų labai 
naudinga, jog vartotojų asociacijos galėtų 
vykdyti savo veiklą palankiausiomis 
sąlygomis; todėl siūlo, kad lėšos pagal 
išlaidų kategorijas, numatytas šioms 
asociacijoms, 2014 m. būtų padidintos 
2 mln. EUR, siekiant išvengti neigiamo 
poveikio atsižvelgiant į vartotojų teises ir į 
jų gaunamą informaciją bei mokymą; 

Or. es

Pakeitimas 11
Patricia van der Kammen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad svarbu parengti naująjį 
bandomąjį projektą „Jūsų Europos 
kelionių (YET) programa mobiliesiems 
įrenginiams“, kuriuo ES ir nacionaliniu 
lygmenimis 24 kalbomis vieno langelio 
principu būtų teikiama informacija
tarpvalstybiniais klausimais 
(650 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimams ir 350 000 EUR mokėjimų 
asignavimams); pagal šį projektą turėtų 
būti teikiama atskira praktinė informacija 
ir išdėstomos į piliečius orientuotos zonos 
konkretiems vartotojams, daugiausia 
dėmesio skiriant realiam gyvenimui, 
tarpvalstybiniams atvejams, įskaitant 
praktinę informaciją įvairiomis temomis –
nuo kelionių ir vizų informacijos, 
rekomendacijų, naudingų keliantis į 
naują šalį, iki informacijos apie sveikatos 
priežiūros paslaugas ir informacijos apie 
nacionalinius vartotojų centrus;

Išbraukta.
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Or. nl

Pakeitimas 12
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad svarbu parengti naująjį 
bandomąjį projektą „Jūsų Europos 
kelionių (YET) programa mobiliesiems 
įrenginiams“, kuriuo ES ir nacionaliniu 
lygmenimis 24 kalbomis vieno langelio 
principu būtų teikiama informacija 
tarpvalstybiniais klausimais 
(650 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimams ir 350 000 EUR mokėjimų 
asignavimams); pagal šį projektą turėtų 
būti teikiama atskira praktinė informacija 
ir išdėstomos į piliečius orientuotos zonos 
konkretiems vartotojams, daugiausia 
dėmesio skiriant realiam gyvenimui, 
tarpvalstybiniams atvejams, įskaitant 
praktinę informaciją įvairiomis temomis –
nuo kelionių ir vizų informacijos, 
rekomendacijų, naudingų keliantis į 
naują šalį, iki informacijos apie sveikatos 
priežiūros paslaugas ir informacijos apie 
nacionalinius vartotojų centrus;

5. pabrėžia, kad viso finansinio paketo 
dydis turi likti toks pat, kaip susitarta 
patvirtinant daugiametę finansinę 
programą, todėl mano, kad reikia atidėti 
naujų bandomųjų projektų įgyvendinimą 
iki tol, kol valstybės narės atsigaus nuo 
ekonomikos krizės padarinių; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad svarbu parengti naująjį 
bandomąjį projektą „Jūsų Europos kelionių

5. mano, kad svarbu parengti naująjį 
bandomąjį projektą „Jūsų Europos 
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(YET) programa mobiliesiems 
įrenginiams“, kuriuo ES ir nacionaliniu 
lygmenimis 24 kalbomis vieno langelio 
principu būtų teikiama informacija 
tarpvalstybiniais klausimais (650 000 EUR 
įsipareigojimų asignavimams ir 
350 000 EUR mokėjimų asignavimams);
pagal šį projektą turėtų būti teikiama
atskira praktinė informacija ir išdėstomos į 
piliečius orientuotos zonos konkretiems 
vartotojams, daugiausia dėmesio skiriant 
realiam gyvenimui, tarpvalstybiniams 
atvejams, įskaitant praktinę informaciją 
įvairiomis temomis – nuo kelionių ir vizų 
informacijos, rekomendacijų, naudingų 
keliantis į naują šalį, iki informacijos apie 
sveikatos priežiūros paslaugas ir 
informacijos apie nacionalinius vartotojų 
centrus;

kelionių (YET) programa mobiliesiems 
įrenginiams“, kad visomis ES kalbomis 
vieno langelio principu būtų teikiama
bendro pobūdžio informacija 
tarpvalstybiniais klausimais, o 
keliautojams, kurie susiduria su 
problemomis užsienyje ir turi ribotą 
prieigą prie informacijos ir konsultavimo 
paslaugų, būtų teikiama pagalba 
(650 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimams ir 350 000 EUR mokėjimų 
asignavimams); pagal šį projektą turėtų 
būti teikiama praktinė informacija 
vartotojams, dėmesį skiriant realiems
tarpvalstybiniams atvejams, tokiais 
klausimais, kaip informacija kelionių ir 
vizų klausimais, keleivių ir vartotojų 
teisės, sveikatos draudimo kortelės, 
mokėjimo sistemos, kelio ženklai ir 
Europos vartotojų centrai, kurie gali 
teikti pagalbą ir konsultacijas kiekvienoje 
ES šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje;

Or. en

Pakeitimas 14
Patricia van der Kammen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklas (SOLVIT) pasirodė 
esantis veiksmingas sprendžiant 
piliečiams aktualias problemas; primena 
savo paramą biudžeto eilutei, skirtai 
bendrosios rinkos priemonėms;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklas (SOLVIT) pasirodė 
esantis veiksmingas sprendžiant piliečiams 
aktualias problemas; primena savo paramą 
biudžeto eilutei, skirtai bendrosios rinkos 
priemonėms;

6. palankiai vertina tai, kad buvo 
numatyta daugiau lėšų vidaus rinkos 
valdymo priemonėms (12 02 02 biudžeto 
eilutė); pabrėžia, kad Vidaus rinkos 
problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) 
pasirodė esantis veiksmingas sprendžiant 
piliečiams aktualias problemas; primena 
savo paramą biudžeto eilutei, skirtai 
bendrosios rinkos priemonėms; laikosi 
nuomonės, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant geriau integruoti 
SOLVIT į įvairias pagalbos paslaugas ir 
vykdymo užtikrinimo priemones, taikomas 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 16
Patricia van der Kammen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad vienas iš svarbiausių ES 
prioritetų turėtų būti parama realiajai 
ekonomikai; primygtinai ragina pasiekti, 
kad šia finansine parama gebėtų 
pasinaudoti kuo daugiau MVĮ;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 17
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)



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

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
privačiajame sektoriuje MVĮ užtikrina 
didžiausią dalį gamybos ir užimtumo ir 
kad šiuo metu jos susiduria su ypač 
sudėtingomis kredito teikimo sąlygomis, 
turint mintyje paskolų garantijas, kapitalo 
pakankamumą ir rizikos baimės poveikį 
MVĮ teikiamoms paskoloms; todėl ragina 
valstybes nares išsaugoti programai 
COSME skirtą finansinį paketą ir atkurti 
biudžeto eilutę 02 01 04 01;

Or. en

Pakeitimas 18
Patricia van der Kammen

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad reikia išlaikyti darnų 
finansinį paketą muitinės programai, 
kuris turėtų būti bent jau lygus 
pradiniame Komisijos pasiūlyme 
nustatytai sumai, t. y. 548 080 000 EUR;
pabrėžia, kad reikia sustiprinti pradinį 
bendrąjį programos tikslą – remti muitų 
sąjungos veikimą ir įtvirtinti vidaus rinką 
užsibrėžiant naujus konkrečius tikslus ir 
einamuosius uždavinius.

8. pripažįsta, kad reikia drastiškai 
sumažinti Europos Sąjungos įgaliojimus 
ir išteklius;

Or. nl

Pakeitimas 19
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad reikia išlaikyti darnų 
finansinį paketą muitinės programai, kuris 
turėtų būti bent jau lygus pradiniame 
Komisijos pasiūlyme nustatytai sumai, t. y. 
548 080 000 EUR; pabrėžia, kad reikia 
sustiprinti pradinį bendrąjį programos 
tikslą – remti muitų sąjungos veikimą ir 
įtvirtinti vidaus rinką užsibrėžiant naujus 
konkrečius tikslus ir einamuosius 
uždavinius.

8. pripažįsta, kad reikia išlaikyti darnų 
finansinį paketą muitinės programai, kuris 
turėtų būti lygus pradiniame Komisijos 
pasiūlyme nustatytai sumai, t. y. 
548 080 000 EUR; pabrėžia, kad reikia 
sustiprinti pradinį ilgalaikį bendrąjį 
programos tikslą – remti muitų sąjungos 
veikimą ir įtvirtinti vidaus rinką 
užsibrėžiant naujus konkrečius tikslus ir 
einamuosius uždavinius.

Or. en


