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Amendamentul 1
Patricia van der Kammen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că recenta criză economică 
a evidențiat o serie de deficiențe și 
incoerențe pe piața unică, care au avut 
repercusiuni negative în ceea ce privește 
încrederea consumatorilor și a 
cetățenilor. ia act de constrângerile 
bugetare ce afectează în prezent 
funcționarea Uniunii; solicită o mai bună 
execuție bugetară prin asigurarea de 
resurse financiare în sprijinul unei 
strategii pentru creștere inteligentă și 
durabilă;

1. solicită ca creditele să le fie returnate 
statelor membre, astfel încât fiecare stat 
membru să poată decide în funcție de 
propriile sale opțiuni;

Or. nl

Amendamentul 2
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că recenta criză economică a 
evidențiat o serie de deficiențe și 
incoerențe pe piața unică, care au avut 
repercusiuni negative în ceea ce privește 
încrederea consumatorilor și a cetățenilor.
ia act de constrângerile bugetare ce 
afectează în prezent funcționarea Uniunii;
solicită o mai bună execuție bugetară prin 
asigurarea de resurse financiare în sprijinul 
unei strategii pentru creștere inteligentă și 
durabilă;

1. reamintește că recenta criză economică a 
evidențiat o serie de deficiențe și 
incoerențe pe piața unică, care au avut 
repercusiuni negative în ceea ce privește 
încrederea consumatorilor și a cetățenilor.
ia act de constrângerile bugetare ce 
afectează în prezent funcționarea Uniunii;
solicită ca angajamentele și plățile să 
prezinte o valoare adăugată evidentă și să 
fie gestionate la un nivel maxim de 
eficiență, precum și o mai bună execuție 
bugetară prin asigurarea de resurse 
financiare în sprijinul unei strategii pentru 
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creștere inteligentă și durabilă

Or. en

Amendamentul 3
Patricia van der Kammen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. se declară convins că politica de 
protecție a consumatorilor este o prioritate
principală pentru Uniunea Europeană și că 
bugetul afectat acestei politici ar trebui să 
reflecte acest lucru;

2. se declară convins că reducerile deosebit 
de drastice ale competențelor constituie 
principala prioritate pentru Uniunea 
Europeană și că bugetul ar trebui să 
reflecte acest lucru;

Or. nl

Amendamentul 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. se declară convins că politica de 
protecție a consumatorilor este o prioritate 
principală pentru Uniunea Europeană și că 
bugetul afectat acestei politici ar trebui să 
reflecte acest lucru;

2. se declară convins că politica de 
protecție a consumatorilor este o prioritate 
principală pentru Uniunea Europeană și că 
bugetul afectat acestei politici ar trebui să 
reflecte acest lucru; în această privință, 
invită Comisia Europeană să acorde toată 
atenția cuvenită detaliilor prezentate în 
raportul referitor la o nouă agendă 
privind politica de protecție a 
consumatorilor europeni pentru perioada 
2014-2020 (2012/2133 (INI)), adoptat de 
Parlamentul European la 11 iunie 2013;

Or. es
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Amendamentul 5
Patricia van der Kammen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită menținerea pachetului financiar 
propus inițial de către Comisie în cadrul 
cadrului financiar multianual pentru 
programul în domeniul protecției 
consumatorilor (respectiv 
197 000 000 EUR) și subliniază că cel 
puțin 8 milioane EUR alocate acestui 
program vor fi necesare pentru 
mecanismul multilingv al platformei de 
soluționare online a litigiilor în materie 
de consum; reamintește că acest 
mecanism a fost convenit de către cei doi 
co-legislatori și adoptat în rezoluția 
Parlamentului European din 12 martie 
2013 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind soluționarea online 
a litigiilor în materie de consum (SOL); 
sugerează finanțarea mecanismului 
multilingv al platformei SOL și prin 
intermediul programului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei;

3. solicită în mod insistent ca măcar 
pachetul financiar propus inițial de către 
Comisie în cadrul cadrului financiar 
multianual pentru programul în domeniul 
protecției consumatorilor (respectiv 
197 000 000 EUR) să fie eliminat;

Or. nl

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită menținerea pachetului financiar 
propus inițial de către Comisie în cadrul 
cadrului financiar multianual pentru 
programul în domeniul protecției 
consumatorilor (respectiv 

3. solicită menținerea pachetului financiar 
propus inițial de către Comisie în cadrul 
cadrului financiar multianual pentru 
programul în domeniul protecției 
consumatorilor (respectiv 
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197 000 000 EUR) și subliniază că cel 
puțin 8 milioane EUR alocate acestui 
program vor fi necesare pentru 
mecanismul multilingv al platformei de 
soluționare online a litigiilor în materie 
de consum; reamintește că acest mecanism 
a fost convenit de către cei doi co-
legislatori și adoptat în rezoluția 
Parlamentului European din 12 martie 
2013 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind soluționarea online a 
litigiilor în materie de consum (SOL);
sugerează finanțarea mecanismului 
multilingv al platformei SOL și prin 
intermediul programului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei;

197 000 000 EUR); consideră că este 
necesar să se utilizeze o proporție limitată 
din „marja” prevăzută pentru rubrica 3 
din cadrul financiar multianual (și anume 
40 de milioane EUR pe întreaga perioadă 
din marja totală disponibilă pentru
rubrica 3, de 686 900 000 EUR) pentru 
finanțarea mecanismului multilingv al 
platformei SOL; reamintește că acest 
mecanism a fost convenit de către cei doi 
co-legislatori și adoptat în rezoluția 
Parlamentului European din 12 martie 
2013 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind soluționarea online a 
litigiilor în materie de consum (SOL);
constată că utilizarea marjei consacrate 
rubricii CFM concordă cu proiectul de 
acord interinstituțional dintre 
Parlamentul European, Consiliul 
European și Comisie privind „disciplina 
bugetară, cooperarea în materie bugetară 
și buna gestiune financiară” (Partea a II-
a, punctul B, al 16-lea paragraf);

Or. en

Amendamentul 7
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită menținerea pachetului financiar 
propus inițial de către Comisie în cadrul 
cadrului financiar multianual pentru 
programul în domeniul protecției 
consumatorilor (respectiv
197 000 000 EUR) și subliniază că cel 
puțin 8 milioane EUR alocate acestui 
program vor fi necesare pentru mecanismul 
multilingv al platformei de soluționare 
online a litigiilor în materie de consum;

3. solicită menținerea pachetului financiar 
propus inițial de către Comisie în cadrul 
cadrului financiar multianual pentru 
programul în domeniul protecției 
consumatorilor (respectiv 197 000 000 
EUR) și subliniază că 8 milioane EUR 
alocate acestui program vor fi necesare 
pentru mecanismul multilingv al platformei 
de soluționare online a litigiilor în materie 
de consum; reamintește că acest mecanism 
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reamintește că acest mecanism a fost 
convenit de către cei doi co-legislatori și 
adoptat în rezoluția Parlamentului 
European din 12 martie 2013 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
soluționarea online a litigiilor în materie de 
consum (SOL); sugerează finanțarea 
mecanismului multilingv al platformei 
SOL și prin intermediul programului de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei;

a fost convenit de către cei doi co-
legislatori și adoptat în rezoluția 
Parlamentului European din 12 martie 
2013 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind soluționarea online a 
litigiilor în materie de consum (SOL);
sugerează finanțarea mecanismului 
multilingv al platformei SOL și prin 
intermediul programului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei;

Or. en

Amendamentul 8
Patricia van der Kammen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște importanța Forumului 
pieței unice și solicită extinderea acțiuni 
pregătitoare aferente și în 2014 
(1 200 000 EUR atât în credite de 
angajament, cât și în credite de plată);

eliminat

Or. nl

Amendamentul 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște importanța Forumului pieței 
unice și solicită extinderea acțiuni 
pregătitoare aferente și în 2014
(1 200 000 EUR atât în credite de 

4. recunoaște importanța Forumului pieței 
unice și solicită extinderea acțiuni 
pregătitoare aferente și în 2014
(1 200 000 EUR atât în credite de 
angajament, cât și în credite de plată);
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angajament, cât și în credite de plată); atrage atenția asupra faptului că acest 
forum ar trebui integrat într-o campanie 
permanentă la nivelul Uniunii de creștere 
a nivelului de conștientizare a drepturilor 
și intereselor consumatorilor;

Or. es

Amendamentul 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, în contextul actualei 
crize economice și sociale, este deosebit de 
important ca asociațiile de consumatori 
să-și poată îndeplini sarcinile în condiții 
optime; prin urmare, propune ca liniile 
bugetare prevăzute pentru aceste asociații 
să fie extinse cu 2 milioane de EUR în 
2014, cu scopul de a preveni orice efecte 
negative asupra drepturilor 
consumatorilor și a informării și formării 
de care beneficiază aceștia;

Or. es

Amendamentul 11
Patricia van der Kammen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este importantă crearea 
unui nou proiect pilot „Aplicație pentru 
dispozitivele mobile privind călătoriile în 
UE” care să ofere informații utile de 
călătorie la nivel UE și național în 24 de 
limbi, printr-un punct unic de acces 
(650 000 EUR în credite de angajament și 
350 000 EUR în credite de plată); acest 

eliminat 
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proiect ar trebui să furnizeze informații 
practice diferențiate și specifice pentru 
consumatorii individuali și să pună accent 
pe situații reale cu caracter 
transfrontalier, printre care informații 
utile variind de la cele de călătorie și vize, 
sfaturi privind mutarea într-o altă țară, 
până la cele privind serviciile de sănătate 
și protecția consumatorilor;

Or. nl

Amendamentul 12
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este importantă crearea 
unui nou proiect pilot „Aplicație pentru 
dispozitivele mobile privind călătoriile în 
UE” care să ofere informații utile de 
călătorie la nivel UE și național în 24 de 
limbi, printr-un punct unic de acces 
(650 000 EUR în credite de angajament și 
350 000 EUR în credite de plată); acest 
proiect ar trebui să furnizeze informații 
practice diferențiate și specifice pentru 
consumatorii individuali și să pună accent 
pe situații reale cu caracter 
transfrontalier, printre care informații 
utile variind de la cele de călătorie și vize, 
sfaturi privind mutarea într-o altă țară, 
până la cele privind serviciile de sănătate 
și protecția consumatorilor;

5. subliniază că pachetul financiar total 
trebuie menținut în cadrul acordului 
privind cadrul financiar multianual și
consideră, prin urmare, că noile proiecte-
pilot se amână până când statele membre 
se vor fi redresat, eliminând efectele 
crizelor economice;

Or. en

Amendamentul 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este importantă crearea 
unui nou proiect pilot „Aplicație pentru 
dispozitivele mobile privind călătoriile în 
UE” care să ofere informații utile de 
călătorie la nivel UE și național în 24 de 
limbi, printr-un punct unic de acces
(650 000 EUR în credite de angajament și 
350 000 EUR în credite de plată); acest 
proiect ar trebui să furnizeze informații 
practice diferențiate și specifice pentru
consumatorii individuali și să pună accent
pe situații reale cu caracter transfrontalier,
printre care informații utile variind de la 
cele de călătorie și vize, sfaturi privind 
mutarea într-o altă țară, până la cele 
privind serviciile de sănătate și protecția
consumatorilor;

5. consideră că este importantă crearea 
unui nou proiect pilot „Aplicație pentru 
dispozitivele mobile privind călătoriile în 
UE” care să ofere informații cu caracter 
general referitoare la aspecte 
transfrontaliere în oricare dintre limbile 
Uniunii Europene printr-un punct unic de
acces și să vină în ajutorul călătorilor 
atunci când întâmpină  probleme pe 
durata deplasării în străinătate și au un 
acces limitat la servicii de informare și 
consiliere (650 000 EUR în credite de 
angajament și 350 000 EUR în credite de 
plată); acest proiect ar trebui să furnizeze 
informații practice pentru consumatori și 
să se axeze pe situații reale cu caracter 
transfrontalier, pe un spectru larg de
subiecte, cum ar fi informațiile privind 
călătoriile și vizele, drepturile pasagerilor 
și consumatorilor, cardurile de sănătate, 
sistemele de plată, semnalizarea rutieră și
centrele europene ale consumatorilor
(CEC), care pot oferi asistență și 
consiliere în fiecare țară din UE, 
Norvegia și Islanda;

Or. en

Amendamentul 14
Patricia van der Kammen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că SOLVIT și-a dovedit 
eficacitatea în soluționarea problemelor 
cu care se confruntă cetățenii; își 
reafirmă sprijinul pentru linia bugetară 
dedicată instrumentelor pieței unice;

eliminat 
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Or. nl

Amendamentul 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că SOLVIT și-a dovedit 
eficacitatea în soluționarea problemelor cu 
care se confruntă cetățenii; își reafirmă 
sprijinul pentru linia bugetară dedicată 
instrumentelor pieței unice;

6. salută creșterea finanțării destinate 
instrumentelor de guvernanță a pieței 
interne (linia bugetară nr. 12 02 02);
subliniază că SOLVIT și-a dovedit 
eficacitatea în soluționarea problemelor cu 
care se confruntă cetățenii; își reafirmă 
sprijinul pentru linia bugetară dedicată 
instrumentelor pieței unice și consideră că 
ar trebui depuse eforturi sporite în 
vederea unei mai bune integrări a 
SOLVIT în gama de servicii de asistență 
și de instrumente de executare disponibile 
la nivel național și la cel al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 16
Patricia van der Kammen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că sprijinirea economiei 
reale ar trebui să fie o prioritate esențială 
a UE; solicită maximizarea absorbției 
acestui sprijin financiar de către IMM-
uri;

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 17
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. atrage atenția asupra faptului că 
IMM-urilor li se datorează cea mai mare 
parte a producției și a locurilor de muncă 
din sectorul privat și că acestea apreciază 
că, în prezent, condițiile de acces la 
credite sunt deosebit de dificile în ceea ce 
privește garanțiile de împrumut și 
adecvarea capitalului, iar schimbările 
intervenite în aversiunea la risc afectează 
împrumuturile acordate IMM-urilor prin 
urmare, solicită statelor membre să 
mențină pachetul financiar destinat 
programului COSME și să restabilească 
linia bugetară 02 01 04 01;

Or. en

Amendamentul 18
Patricia van der Kammen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște necesitatea menținerii unui 
pachet financiar echilibrat pentru 
programul vamal, care ar trebui să fie cel 
puțin egal cu suma prevăzută în 
propunerea inițială a Comisiei, și anume 
548 080 000 EUR; subliniază necesitatea 
accentuării obiectivului general inițial al 
programului de sprijinire a funcționării
uniunii vamale și de consolidare a pieței 
interne prin intermediul unor noi 
obiective specifice și operaționale.

8. recunoaște necesitatea reducerii drastice 
a sferei de competență și a creditelor 
bugetare alocate Uniunii Europene.

Or. nl
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Amendamentul 19
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște necesitatea menținerii unui 
pachet financiar echilibrat pentru 
programul vamal, care ar trebui să fie cel 
puțin egal cu suma prevăzută în 
propunerea inițială a Comisiei, și anume 
548 080 000 EUR; subliniază necesitatea 
accentuării obiectivului general inițial al 
programului de sprijinire a funcționării 
uniunii vamale și de consolidare a pieței 
interne prin intermediul unor noi obiective 
specifice și operaționale.

8. recunoaște necesitatea menținerii unui 
pachet financiar echilibrat pentru 
programul vamal, care ar trebui să fie egal 
cu suma prevăzută în propunerea inițială a 
Comisiei, și anume 548 080 000 EUR;
subliniază necesitatea accentuării 
obiectivului general inițial pe termen lung
al programului de sprijinire a funcționării 
uniunii vamale și de consolidare a pieței 
interne prin intermediul unor noi obiective 
specifice și operaționale.

Or. en


