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Grozījums Nr. 1
Patricia van der Kammen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka nesenā ekonomiskā 
lejupslīde atklāja daudzus trūkumus un 
neatbilstības vienotajā tirgū, kuri negatīvi 
ietekmējuši patērētāju un iedzīvotāju 
uzticēšanos; ņem vērā Savienības pašlaik 
piemērotos budžeta ierobežojumus; prasa 
lietderīgāk izmantot budžetu, nodrošinot 
atbilstošus finanšu līdzekļus ar mērķi 
atbalstīt pārdomātas un ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģiju;

1. prasa apropriācijas atdot dalībvalstīm, 
lai katra dalībvalsts tās varētu izlietot pēc 
saviem ieskatiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 2
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka nesenā ekonomiskā 
lejupslīde atklāja daudzus trūkumus un 
neatbilstības vienotajā tirgū, kuri negatīvi 
ietekmējuši patērētāju un iedzīvotāju 
uzticēšanos; ņem vērā Savienības pašlaik 
piemērotos budžeta ierobežojumus; prasa 
lietderīgāk izmantot budžetu, nodrošinot 
atbilstošus finanšu līdzekļus ar mērķi 
atbalstīt pārdomātas un ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģiju;

1. atgādina, ka nesenā ekonomiskā 
lejupslīde atklāja daudzus trūkumus un 
neatbilstības vienotajā tirgū, kuri negatīvi 
ietekmējuši patērētāju un iedzīvotāju 
uzticēšanos; ņem vērā Savienības pašlaik 
piemērotos budžeta ierobežojumus; prasa, 
lai saistības un maksājumi atspoguļotu 
skaidru pievienoto vērtību un maksimālu 
pārvaldības efektivitāti, un lietderīgāk 
izmantot budžetu, nodrošinot atbilstošus 
finanšu līdzekļus ar mērķi atbalstīt 
pārdomātas un ilgtspējīgas izaugsmes 
stratēģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Patricia van der Kammen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka patērētāju 
aizsardzības politika ir viena no 
svarīgākajām Eiropas Savienības 
prioritātēm un ka tas ir attiecīgi 
jāatspoguļo šīs jomas budžetā;

2. ir pārliecināts, ka galvenā Eiropas 
Savienības prioritāte ir ļoti krasa 
uzdevumu samazināšana un ka tas ir 
attiecīgi jāatspoguļo budžetā;

Or. nl

Grozījums Nr. 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ir pārliecināts, ka patērētāju aizsardzības 
politika ir viena no svarīgākajām Eiropas 
Savienības prioritātēm un ka tas ir attiecīgi 
jāatspoguļo šīs jomas budžetā;

2. ir pārliecināts, ka patērētāju aizsardzības 
politika ir viena no svarīgākajām Eiropas 
Savienības prioritātēm un ka tas ir attiecīgi 
jāatspoguļo šīs jomas budžetā; šajā 
sakarībā aicina Eiropas Komisiju 
pienācīgu uzmanību veltīt detaļām, kas 
izklāstītas ziņojumā par jaunu 
programmu attiecībā uz Eiropas 
patērētāju aizsardzības politiku 
(2012/2133(INI)) laikposmam no 2014. 
līdz 2020. gadam, kuru Eiropas 
Parlaments pieņēma 2013. gada 
11. jūnijā;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Patricia van der Kammen
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina daudzgadu finanšu shēmā 
iekļauto finansējumu patērētāju 
aizsardzības programmai saglabāt vismaz 
Komisijas sākotnēji ierosinātajā apmērā
(proti, EUR 197 000 000), un norāda, ka 
vismaz EUR 8 miljoni no šīs programmas 
finansējuma būs nepieciešami patērētāju 
strīdu tiešsaistes risināšanas platformas 
daudzvalodības instrumentam; atgādina, 
ka par šo daudzvalodības instrumentu 
vienojās abi ES likumdevēji un Eiropas 
Parlaments to pieņēma savā 2013. gada 
12. marta normatīvajā rezolūcijā par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par patērētāju strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē; ierosina, ka šo 
patērētāju strīdu tiešsaistes risināšanas 
platformas daudzvalodības instrumentu 
varētu finansēt arī no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmas;

3. mudina daudzgadu finanšu shēmā svītrot 
vismaz Komisijas sākotnēji ierosināto
finansējumu patērētāju aizsardzības 
programmai (proti, EUR 197 000 000);

Or. nl

Grozījums Nr. 6
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina daudzgadu finanšu shēmā 
iekļauto finansējumu patērētāju 
aizsardzības programmai saglabāt vismaz 
Komisijas sākotnēji ierosinātajā apmērā 
(proti, EUR 197 000 000), un norāda, ka 
vismaz EUR 8 miljoni no šīs programmas 
finansējuma būs nepieciešami patērētāju 
strīdu tiešsaistes risināšanas platformas 

3. mudina daudzgadu finanšu shēmā 
iekļauto finansējumu patērētāju 
aizsardzības programmai saglabāt vismaz 
Komisijas sākotnēji ierosinātajā apmērā 
(proti, EUR 197 000 000); uzskata, ka 
patērētāju strīdu tiešsaistes risināšanas 
platformas daudzvalodības instrumenta 
finansēšanai ir jāizmanto neliela daļa no 
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daudzvalodības instrumentam; atgādina, 
ka par šo daudzvalodības instrumentu 
vienojās abi ES likumdevēji un Eiropas 
Parlaments to pieņēma savā 2013. gada 
12. marta normatīvajā rezolūcijā par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par patērētāju strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē; ierosina, ka šo 
patērētāju strīdu tiešsaistes risināšanas 
platformas daudzvalodības instrumentu 
varētu finansēt arī no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmas;

daudzgadu finanšu shēmas 3. izdevumu 
kategorijā paredzētās rezerves (proti, visā 
laikposmā EUR 40 miljoni no kopējās 
3. izdevumu kategorijā pieejamās 
rezerves — EUR 686 900 000); atgādina, 
ka par šo daudzvalodības instrumentu 
vienojās abi ES likumdevēji un Eiropas 
Parlaments to pieņēma savā 2013. gada 12. 
marta normatīvajā rezolūcijā par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par patērētāju strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē; atzīmē, ka šai DFS 
izdevumu kategorijai paredzētās rezerves 
izmantošana ir saskaņā ar projektu 
Eiropas Parlamenta, Eiropadomes un 
Komisijas Iestāžu nolīgumam par budžeta 
disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos 
un pareizu finanšu pārvaldību (II daļa, 
B punkts, 16. apakšpunkts);

Or. en

Grozījums Nr. 7
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina daudzgadu finanšu shēmā 
iekļauto finansējumu patērētāju 
aizsardzības programmai saglabāt vismaz
Komisijas sākotnēji ierosinātajā apmērā 
(proti, EUR 197 000 000), un norāda, ka 
vismaz EUR 8 miljoni no šīs programmas 
finansējuma būs nepieciešami patērētāju 
strīdu tiešsaistes risināšanas platformas 
daudzvalodības instrumentam; atgādina, ka 
par šo daudzvalodības instrumentu 
vienojās abi ES likumdevēji un Eiropas 
Parlaments to pieņēma savā 2013. gada 12. 
marta normatīvajā rezolūcijā par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par patērētāju strīdu 

3. mudina daudzgadu finanšu shēmā 
iekļauto finansējumu patērētāju 
aizsardzības programmai saglabāt
Komisijas sākotnēji ierosinātajā apmērā 
(proti, EUR 197 000 000), un norāda, ka 
EUR 8 miljoni no šīs programmas 
finansējuma būs nepieciešami patērētāju 
strīdu tiešsaistes risināšanas platformas 
daudzvalodības instrumentam; atgādina, ka 
par šo daudzvalodības instrumentu 
vienojās abi ES likumdevēji un Eiropas 
Parlaments to pieņēma savā 2013. gada 
12. marta normatīvajā rezolūcijā par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par patērētāju strīdu 
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izšķiršanu tiešsaistē; ierosina, ka šo 
patērētāju strīdu tiešsaistes risināšanas 
platformas daudzvalodības instrumentu 
varētu finansēt arī no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmas;

izšķiršanu tiešsaistē; ierosina, ka šo 
patērētāju strīdu tiešsaistes risināšanas 
platformas daudzvalodības instrumentu 
varētu finansēt arī no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Patricia van der Kammen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. apstiprina Vienotā tirgus foruma 
nozīmīgumu un prasa pagarināt tā 
sagatavošanas darbības īstenošanas laiku 
līdz 2014. gadam (EUR 1 200 000 gan 
saistību, gan maksājumu apropriācijās);

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. apstiprina Vienotā tirgus foruma 
nozīmīgumu un prasa pagarināt tā 
sagatavošanas darbības īstenošanas laiku 
līdz 2014. gadam (EUR 1 200 000 gan 
saistību, gan maksājumu apropriācijās); 

4. apstiprina Vienotā tirgus foruma 
nozīmīgumu un prasa pagarināt tā 
sagatavošanas darbības īstenošanas laiku 
līdz 2014. gadam (EUR 1 200 000 gan 
saistību, gan maksājumu apropriācijās); 
norāda, ka šis forums būtu jāintegrē 
Savienības līmenī notiekošā kampaņā, lai 
veicinātu izpratni par patērētāju tiesībām 
un interesēm;
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Or. es

Grozījums Nr. 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka pašreizējās ekonomikas un 
sociālās krīzes kontekstā patērētāju 
tiesību aizsardzības apvienībām ļoti nāktu 
par labu iespējas darboties optimālos 
apstākļos; tādēļ ierosina, lai šīm 
apvienībām izveidotajās budžeta pozīcijās 
paredzētie līdzekļi 2014. gadā tiktu 
palielināti par EUR 2 miljoniem nolūkā 
novērst jebkādu negatīvu ietekmi uz 
patērētāju tiesībām, kā arī viņu 
informēšanu un apmācību;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Patricia van der Kammen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir svarīgi izveidot jaunu 
izmēģinājuma projektu „Tava Eiropas 
ceļojumu lietojumprogramma mobilajām 
ierīcēm”, lai vienas pieturas aģentūrā 24 
valodās nodrošinātu informāciju par 
pārrobežu jautājumiem gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī (EUR 650 000 saistību 
apropriācijās un EUR 350 000 
maksājumu apropriācijās); šim projektam 
būtu jānodrošina praktiska informācija 
un individuāliem patērētājiem pieejamas 
īpašas zonas, un galvenā uzmanība tajā 
būtu jāpievērš reālajām pārrobežu 
situācijām, tostarp individuālā līmenī 

svītrots
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patērētājiem nodrošinot praktisku 
informāciju un uz iedzīvotājiem orientētas 
zonas, kurās iespējams iegūt informāciju 
par dažādiem tematiem, piemēram, 
ceļojumiem, vīzām, ieteikumiem par 
pārcelšanos uz citu valsti, informāciju par 
veselības aprūpes pakalpojumiem un 
informāciju par valsts patērētāju 
aizsardzības centriem;

Or. nl

Grozījums Nr. 12
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir svarīgi izveidot jaunu 
izmēģinājuma projektu „Tava Eiropas 
ceļojumu lietojumprogramma mobilajām 
ierīcēm”, lai vienas pieturas aģentūrā 24 
valodās nodrošinātu informāciju par 
pārrobežu jautājumiem gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī (EUR 650 000 saistību 
apropriācijās un EUR 350 000 
maksājumu apropriācijās); šim projektam 
būtu jānodrošina praktiska informācija 
un individuāliem patērētājiem pieejamas 
īpašas zonas, un galvenā uzmanība tajā 
būtu jāpievērš reālajām pārrobežu 
situācijām, tostarp individuālā līmenī 
patērētājiem nodrošinot praktisku 
informāciju un uz iedzīvotājiem orientētas 
zonas, kurās iespējams iegūt informāciju 
par dažādiem tematiem, piemēram, 
ceļojumiem, vīzām, ieteikumiem par 
pārcelšanos uz citu valsti, informāciju par 
veselības aprūpes pakalpojumiem un 
informāciju par valsts patērētāju 
aizsardzības centriem;

5. uzsver, ka kopējā finansējuma summa 
ir jānosaka saskaņā ar vienošanos par 
daudzgadu finanšu shēmu, un tāpēc 
uzskata, ka jaunie izmēģinājuma projekti 
ir jāatliek uz laiku, kad dalībvalstis būs 
atguvušās no pašreizējās ekonomiskās 
krīzes sekām;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir svarīgi izveidot jaunu 
izmēģinājuma projektu „Tava Eiropas 
ceļojumu lietojumprogramma mobilajām 
ierīcēm”, lai vienas pieturas aģentūrā 24 
valodās nodrošinātu informāciju par 
pārrobežu jautājumiem gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī (EUR 650 000 saistību 
apropriācijās un EUR 350 000 maksājumu 
apropriācijās); šim projektam būtu 
jānodrošina praktiska informācija un 
individuāliem patērētājiem pieejamas 
īpašas zonas, un galvenā uzmanība tajā 
būtu jāpievērš reālajām pārrobežu 
situācijām, tostarp individuālā līmenī 
patērētājiem nodrošinot praktisku 
informāciju un uz iedzīvotājiem orientētas 
zonas, kurās iespējams iegūt informāciju 
par dažādiem tematiem, piemēram, 
ceļojumiem, vīzām, ieteikumiem par 
pārcelšanos uz citu valsti, informāciju par 
veselības aprūpes pakalpojumiem un 
informāciju par valsts patērētāju 
aizsardzības centriem;

5. uzskata, ka ir svarīgi izveidot jaunu 
izmēģinājuma projektu „Tava Eiropas 
ceļojumu lietojumprogramma mobilajām 
ierīcēm”, lai ar vienas pieturas aģentūru 
palīdzību jebkurā no ES valodām
nodrošinātu vispārīgu informāciju par 
pārrobežu jautājumiem un palīdzētu 
ceļotājiem, kad viņi, atrodoties ārzemēs, 
saskaras ar problēmām un kad viņiem ir 
ierobežota informācijas un konsultāciju 
pieejamība (EUR 650 000 saistību 
apropriācijās un EUR 350 000 maksājumu 
apropriācijās); šim projektam būtu 
jānodrošina patērētājiem praktiska 
informācija un galvenā uzmanība 
jāpievērš reālajai dzīvei, pārrobežu 
situācijām un tādiem jautājumiem kā 
informācija par ceļojumu un vīzām, 
pasažieru un patērētāju tiesības, veselības 
apdrošināšanas polises, maksājumu 
sistēmas, ceļazīmes un Eiropas patērētāju 
aizsardzības centri, kas var sniegt 
palīdzību un konsultāciju ikvienā no ES 
valstīm, kā arī Norvēģijā un Islandē;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Patricia van der Kammen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka SOLVIT ir paliecinājusi svītrots
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savu efektivitāti iedzīvotāju problēmu 
risināšanā; atkārtoti pauž atbalstu
budžeta pozīcijai, kas paredzēta vienotā 
tirgus instrumentiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka SOLVIT ir paliecinājusi savu 
efektivitāti iedzīvotāju problēmu 
risināšanā; atkārtoti pauž atbalstu budžeta 
pozīcijai, kas paredzēta vienotā tirgus 
instrumentiem; 

6. atzinīgi vērtē iekšējā tirgus pārvaldības 
instrumentiem paredzētā finansējuma 
(budžeta pozīcija Nr. 12 02 02) 
palielināšanu; uzsver, ka SOLVIT ir 
paliecinājusi savu efektivitāti iedzīvotāju 
problēmu risināšanā; atkārtoti pauž atbalstu 
budžeta pozīcijai, kas paredzēta vienotā 
tirgus instrumentiem, un uzskata, ka ir 
jāpieliek lielāki pūliņi, lai SOLVIT labāk 
integrētu vairākos palīdzības 
pakalpojumos un izpildes instrumentos, 
kas ir pieejami valsts un Savienības 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Patricia van der Kammen

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka reālās ekonomikas 
atbalstam jābūt vienai no ES 
pamatprioritātēm; mudina panākt, lai šo 
finansiālo atbalstu maksimāli izmantotu 
MVU;

svītrots
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Or. nl

Grozījums Nr. 17
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka MVU saražo lielāko daļu 
no privātajā sektorā saražotās produkcijas 
un nodarbina lielāko daļu šajā sektorā 
strādājošo, ka šie uzņēmumi pašlaik 
saskaras ar īpaši sarežģītiem kreditēšanas 
apstākļiem aizdevumu garantiju un 
kapitāla pietiekamības ziņā un ka 
izmaiņas izvairīšanās no riska jomā 
ietekmē aizdevumu izsniegšanu MVU; 
tādēļ prasa dalībvalstīm saglabāt 
uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmai (COSME) 
paredzētā kopējā finansējuma apjomu un 
atjaunot budžeta pozīciju Nr. 02 01 04 01;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Patricia van der Kammen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. apstiprina nepieciešamību saglabāt 
līdzsvarotu Muitas programmas kopējo 
finansējumu, kuram vajadzētu būt vismaz 
Komisijas sākotnējā priekšlikumā 
noteiktās summas, proti, 
EUR 548 080 000, apmērā; uzsver 
nepieciešamību papildināt sākotnējo 
vispārējo programmas mērķi — atbalstīt 
muitas savienības darbību un pastiprināt 

8. apstiprina nepieciešamību krasi 
samazināt Eiropas Savienības ietekmes 
sfēru un apropriācijas;
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iekšējo tirgu —, nosakot jaunus 
specifiskus mērķus un darbības mērķus.

Or. nl

Grozījums Nr. 19
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. apstiprina nepieciešamību saglabāt 
līdzsvarotu Muitas programmas kopējo 
finansējumu, kuram vajadzētu būt vismaz
Komisijas sākotnējā priekšlikumā noteiktās 
summas, proti, EUR 548 080 000, apmērā; 
uzsver nepieciešamību papildināt sākotnējo 
vispārējo programmas mērķi — atbalstīt 
muitas savienības darbību un pastiprināt 
iekšējo tirgu —, nosakot jaunus specifiskus 
mērķus un darbības mērķus.

8. apstiprina nepieciešamību saglabāt 
līdzsvarotu Muitas programmas kopējo 
finansējumu, kuram vajadzētu būt 
Komisijas sākotnējā priekšlikumā noteiktās 
summas, proti, EUR 548 080 000, apmērā; 
uzsver nepieciešamību papildināt sākotnējo 
vispārējo programmas ilgtermiņa mērķi —
atbalstīt muitas savienības darbību un 
pastiprināt iekšējo tirgu —, nosakot jaunus 
specifiskus mērķus un darbības mērķus.

Or. en


