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Proiect de amendament 7000 === IMCO/7000 ===

Depus de Edvard Kožušník, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postul 02 01 04 01 — Funcționarea și dezvoltarea pieței interne, în special în materie de notificare, 
certificare și apropiere sectorială — Cheltuieli de gestiune administrativă 

Se modifică cifrele după cum urmează: 
Buget 2011 Proiect de buget 2012 Poziţia Consiliului 2012 Diferenţă Sumă nouă  

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 01 04 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Rezervă        

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Justificare: 

Importanța funcționării şi dezvoltării pieței interne, în special în domeniul notificării, certificării şi apropierii 
sectoriale, justifică continuarea alocării bugetare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 7001 === IMCO/7001 ===

Depus de Edvard Kožušník, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 02 03 01 — Funcționarea și dezvoltarea pieței interne, în special în domeniul notificării, al 
certificării și al apropierii sectoriale 

Se modifică cifrele după cum urmează: 
Buget 2011 Proiect de buget 2012 Poziţia Consiliului 2012 Diferenţă Sumă nouă  

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

02 03 01 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Rezervă        

Total 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Justificare: 

Restabilirea proiectului de buget (PB) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 7002 === IMCO/7002 ===

Depus de Edvard Kožušník, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 12 02 03 — Proiect-pilot — Forumul pieţei unice 

Se modifică cifrele, titlul şi comentariile după cum urmează: 
Buget 2011 Proiect de buget 2012 Poziţia Consiliului 2012 Diferenţă Sumă nouă  

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

12 02 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Rezervă        

Total 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000
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Rubrică: 

Proiect-pilot — Forumul piețeipieţei unice 

Comentarii: 

Se modifică textul după cum urmează: 

Forumul pieței unice este un eveniment anual organizat de Comisie în colaborare cu Parlamentul 
European în statul membru care deține președinția UE și reunește reprezentanți ai cetățenilor, ai 
întreprinderilor și ai organizațiilor de consumatori, precum și reprezentanți ai statelor membre și ai 
instituțiilor UE cu scopul de a îmbunătăți coordonarea și guvernanța pe piața unică. Dezbaterile și 
atelierele organizate în cursul forumului ar trebui să abordeze transpunerea, aplicarea și controlul 
aplicării legislației privind piața internă, să permită schimbul de bune practici între părțile interesate și 
informarea cetățenilor cu privire la drepturile de care beneficiază pe piața internă.pieţei unice ar trebui să 
fie un eveniment anual, organizat în statul membru care deţine Preşedinţia UE, care să reunească 
reprezentanţi ai cetăţenilor, ai întreprinderilor şi ai organizaţiilor de consumatori, precum şi reprezentanţi ai 
statelor membre şi ai instituţiilor UE pentru a stabili un angajament clar în ceea ce priveşte transpunerea, 
aplicarea şi garantarea respectării legislaţiei privind piaţa unică. Scopul acestui eveniment ar trebui să fie 
combaterea transpunerii incorecte, a aplicării defectuoase şi a nepunerii în executare a legislaţiei privind 
piaţa unică prin îmbunătăţirea coordonării şi printr-o mai bună guvernanţă în cadrul pieţei unice. 
Evenimentul ar trebui să devină o platformă importantă pentru schimbul de bune practici între părţile 
interesate şi pentru informarea cetăţenilor cu privire la drepturile lor pe piaţa unică. La acest eveniment ar 
trebui analizate, în special, cele mai importante 20 de preocupări, provocări şi oportunităţi ale cetăţenilor şi 
întreprinderilor, identificate de Comisia Europeană. Ar trebui creat un grup de lucru care să fie alcătuit din 
deputaţi în Parlamentul European şi reprezentanţi ai Comisiei şi ai Preşedinţiei UE în exerciţiu, care ar trebui 
să se pună de acord cu privire la detaliile legate de organizarea Forumului pieţei unice. 

Justificare: 

Forumul pieței unice ar trebui să fie organizat în continuare anual. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 7003 === IMCO/7003 ===

Depus de Edvard Kožušník, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolul 12 02 02 — Programul SOLVIT și Planul de acțiune pentru servicii de asistență pe piața internă 

Se modifică cifrele şi comentariile după cum urmează: 
Buget 2011 Proiect de buget 2012 Poziţia Consiliului 2012 Diferenţă Sumă nouă  

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

12 02 02 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Rezervă        

Total 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Comentarii: 

După paragraful: 

Statele membre ar trebui îndemnate să ia măsuri adecvate .......... privire la crearea unui astfel de punct unic 
de contact. 

Se modifică textul după cum urmează: 

În plus, în Planul de acțiune al Comisiei privind o abordare integrată a furnizării de servicii de asistență 
pentru piața unică cetățenilor șicetăţenilor şi întreprinderilor, din mai 2008, este propusă o gamă largă de 
măsuri pentru stimularea cooperării dintre serviciile de asistență existente, astfel încât acestea să fie în 
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măsură să ofere cetățenilor și întreprinderilor un serviciu global mai bun, mai rapid și mai uniform. 

Justificare: 

Rețeaua SOLVIT, împreună cu serviciile de asistență pe piața internă, constituie un mecanism extrajudiciar 
de soluționare a litigiilor eficace și gratuit care ar trebui să fie sprijinit prin activități de formare și 
promovare în toate statele membre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proiect de amendament 7004 === IMCO/7004 ===

Depus de Edvard Kožušník, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Se adaugă: 17 02 05 
Buget 2011 Proiect de buget 2012 Poziţia Consiliului 2012 Diferenţă Sumă nouă  

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi 

17 02 05    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Rezervă        

Total   1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Rubrică: 

Proiect-pilot — Partajarea resurselor și a cunoștințelor de specialitate între autoritățile naționale de 
supraveghere a pieței 

Comentarii: 

Se adaugă următorul text: 

Acest credit este destinat să sprijine cooperarea, cumularea de know-how și schimbul de bune practici 
între statele membre pentru a asigura același nivel ridicat de supraveghere a pieței în întreaga Uniune 
Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 privind supravegherea pieței. În acest 
sens se vor organiza periodic cursuri comune de formare pentru autoritățile naționale de supraveghere a 
pieței din toate statele membre, cu accent pe aspectele practice relevante ale activităților de supraveghere 
a pieței, cum ar fi soluționarea reclamațiilor, monitorizarea accidentelor, verificarea măsurilor de 
rectificare luate, monitorizarea cunoștințelor științifice şi tehnice privind aspectele de siguranță și 
coordonarea cu autoritățile vamale. În plus, schimburile de funcționari de la nivel național și programele 
comune de vizită vor promova schimburile de experiență între statele membre. În plus, se vor colecta date 
comparative privind resursele alocate supravegherii pieței în diversele state membre, care vor fi discutate 
la nivelul adecvat cu autoritățile naționale. Obiectivul este de a conștientiza nivelul adecvat de resurse 
necesar pentru a garanta o supraveghere eficientă, cuprinzătoare și coerentă în întreaga piață internă. 
Proiectul-pilot ar putea astfel contribui la revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor și 
la pregătirea măsurilor care se impun în urma programului „Vama 2013”. 

Temei juridic: 

Se adaugă următorul text: 

Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1). 

Justificare: 

Parlamentul a solicitat în mai multe rânduri Comisiei și statelor membre să cofinanțeze în continuare acțiuni 
comune de supraveghere a pieței. Parlamentul recunoaște, de asemenea, rolul autorităților vamale în 
domeniul supravegherii pieței și sprijină consolidarea cooperării dintre administrațiile vamale și autoritățile 
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de supraveghere a pieței. 


