
Committee / Commission

IMCO
Meeting of  /  Réunion du

06/09/2012

BUDGETARY AMENDMENTS 
(2013 Procedure)

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES 
(Procédure 2013) 

Rapporteur:  Cornelis de JONG

RO RO





3

Proiect de amendament 6900 === IMCO/6900 ===

Depus de Cornelis de Jong, raportor, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Articolul 02 03 01 — Funcţionarea şi dezvoltarea pieţei interne, în special în materie de notificare, 
certificare şi apropiere sectorială
Se modifică cifrele după cum urmează:

Buget 2012 Proiect de buget 2013 Poziţia Consiliului 2013 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
02 03 01 18 550 000 14 334 567 19 300 000 14 500 000 19 300 000 14 000 000 -100 000 400 000 19 200 000 14 400 000

Rezervă

Total 18 550 000 14 334 567 19 300 000 14 500 000 19 300 000 14 000 000 -100 000 400 000 19 200 000 14 400 000

Justificare:
Angajamentele pentru linia bugetară 02 03 01 sunt cu 4% mai mari decât în exerciţiul anterior; se propune, 
prin urmare, anularea provizionului pentru două evenimente ale Preşedinţiei Consiliul privind preţurile şi 
rambursarea medicamentelor, aceste două evenimente nefiind o prioritate ţinând cont de dificultăţile 
economice actuale.

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

Proiect de amendament 6901 === IMCO/6901 ===

Depus de Cornelis de Jong, raportor, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Postul 02 03 04 01 — Sprijin pentru activităţile de standardizare efectuate de CEN, CENELEC şi ETSI
Se modifică cifrele, titlul, comentariile, temeiul juridic şi actele de referinţă după cum urmează:

Buget 2012 Proiect de buget 2013 Poziţia Consiliului 2013 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

02 03 04 01 23 500 000 15 559 356 23 500 000 15 000 000 23 000 000 15 000 000 -4 500 000 -5 000 000 18 500 000 10 000 000
Rezervă

Total 23 500 000 15 559 356 23 500 000 15 000 000 23 000 000 15 000 000 -4 500 000 -5 000 000 18 500 000 10 000 000

Rubrică:
Sprijin pentru activitățileactivităţile de standardizare efectuate de CEN, CENELEC șişi ETSI
Comentarii:
După paragraful:
Fostul articol 02 03 04
Se modifică textul după cum urmează:
În conformitate cu obiectivul general de mențineremenţinere a bunei funcționări a piețeifuncţionări a pieţei
interne și a competitivitățiişi a competitivităţii industriei europene, în special prin 
recunoașterearecunoaşterea reciprocă a normelor șişi crearea de norme europene în cazuri corespunzătoare, 
acest credit este destinat să acopere:
– obligațiileobligaţiile financiare rezultând din contractele care urmează să fie semnate cu organismele 

europene de normalizare (precum Institutul European de Normalizare în 
Telecomunicații,Telecomunicaţii, Comitetul European de Normalizare șişi Comitetul European de 
Normalizare Electrotehnică) pentru elaborarea normelor;

– verificarea șişi certificarea conformitățiiconformităţii cu normele șişi proiectele de demonstrare;
– cheltuielile cu contractele în vederea executării programului șişi a proiectelor menționatemenţionate mai 

sus. Contractele respective acoperă următoarele domenii: cercetare, asociere, evaluare, lucrări tehnice, 
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coordonare, burse, subvenții,subvenţii, formare șişi mobilitatea personalului științific,ştiinţific,
participare la acordurile internaționale șiinternaţionale şi participare la cheltuielile cu echipamentul;

– îmbunătățirea performanțeiîmbunătăţirea performanţei organismelor de normalizare;
– promovarea calitățiicalităţii în normalizare șişi verificarea acesteia;
– sprijinirea transpunerii normelor europene în norme naționale,naţionale, în special prin traducerea 

acestora;
– acțiunileacţiunile în materie de informare, promovare șişi vizibilitate a normalizării șişi promovarea 

intereselor europene în normalizarea internațională;internaţională;
– serviciile de secretariat ale comitetelor tehnice;
– proiectele tehnice în domeniul testelor de conformitate cu normele;
– programele de cooperare cu țările terțe șiţările terţe şi de asistențăasistenţă acordată acestora;
– executarea lucrărilor necesare pentru a permite aplicarea armonioasă a normelor 

internaționaleinternaţionale de tehnologie a informațieiinformaţiei în Uniune;
– determinarea metodelor de certificare șişi elaborarea metodelor tehnice de certificare;
– promovarea aplicării normelor în contractele de achizițiiachiziţii publice;
– coordonarea diferitelor acțiuniacţiuni care au drept scop pregătirea șişi consolidarea punerii în aplicare a 

normelor (ghiduri de utilizare, demonstrațiidemonstraţii etc.).
FinanțareaFinanţarea Uniunii trebuie să fie utilizată în vederea definirii șişi a punerii în aplicare a 
acțiuniiacţiunii de normalizare de comun acord cu principalii participanți:participanţi: industria, 
reprezentanțiireprezentanţii lucrătorilor, consumatorii, întreprinderile mici șişi mijlocii, institutele de 
normalizare naționale șinaţionale şi ale Uniunii, agențiileagenţiile competente în materie de 
achizițiiachiziţii publice din statele membre, toțitoţi utilizatorii șişi factorii de decizie la nivel național 
șinaţional şi la nivelul Uniunii în materie de politică industrială.
În cazul echipamentului informatic, șişi pentru sprijinirea interoperabilității,interoperabilităţii, Decizia 
87/95/CEE a Consiliului conține dispozițiiconţine dispoziţii specifice conform cărora statele membre au 
obligațiaobligaţia de a se asigura că în contractele de achizițiiachiziţii publice se face referire la normele 
europene sau internaționale.internaţionale.
Temei juridic:
Se modifică textul după cum urmează:
Directiva 98/34/CE a Parlamentului European șişi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informațiiinformaţii în domeniul standardelor șişi reglementărilor tehnice șişi
de norme privind serviciile societății informaționalesocietăţii informaţionale (JO L 204, 21.7.1998, p. 37).
Decizia nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European șişi a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind 
finanțareafinanţarea standardizării europene. (JO L 315, 15.11.2006, p. 9).
Acte de referinţă:
Se modifică textul după cum urmează:
Propunere de regulament al Parlamentului European șişi al Consiliului privind standardizarea europeană șişi
de modificare a Directivelor 89/686/CEE șişi 93/15/CEE ale Consiliului șişi a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE șişi 2009/23/CE ale 
Parlamentului European șişi ale Consiliului, prezentată de Comisie la 1 iunie 2011 [COM(2011)315 final].
Justificare:
Pentru activitățile de secretariat legate de standardizare, s-a prevăzut suma de 10 milioane EUR, un lucru 
considerat pozitiv. Alte 10 milioane EUR sunt necesare pentru activitățile de standardizare. Ar trebui 
evidențiat faptul că standardizarea ar trebui, în principiu, să fie inițiată și realizată de sectorul respectiv, cu 
sprijin din partea secretariatului pentru standardizare. Prin urmare, se propune reducerea bugetului pentru 
activitățile de standardizare de la linia 02 03 04 01 cu 5 milioane EUR și transferarea acestei sume la linia 
bugetară 02 03 04 02, ceea ce va permite părților interesate din societate și IMM-urilor să fie mai implicate 
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în practicile de standardizare.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6902 === IMCO/6902 ===

Depus de Cornelis de Jong, raportor, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Postul 02 03 04 02 — Sprijin pentru organizaţiile care reprezintă IMM-uri şi părţi interesate din cadrul 
societăţii în activităţile de standardizare
Se modifică cifrele după cum urmează:

Buget 2012 Proiect de buget 2013 Poziţia Consiliului 2013 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
02 03 04 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Rezervă 3 700 000 700 000 3 700 000 700 000 5 000 000 5 000 000 8 700 000 5 700 000

Total 3 700 000 700 000 3 700 000 700 000 5 000 000 5 000 000 8 700 000 5 700 000

Justificare:
Se propune majorarea liniei 02 03 04 02 cu 5 milioane EUR pentru a le permite părţilor interesate din cadrul 
societăţii şi IMM-urilor să fie mai implicate în practicile de standardizare, pentru a evidenţia importanţa unei 
puternice implicări a IMM-urilor, a consumatorilor şi a organizaţiilor de muncă şi ale lucrătorilor în 
elaborarea standardelor.

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

Proiect de amendament 6903 === IMCO/6903 ===

Depus de Cornelis de Jong, raportor, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Articolul 12 02 01 — Realizarea şi dezvoltarea pieţei interne
Se modifică cifrele după cum urmează:

Buget 2012 Proiect de buget 2013 Poziţia Consiliului 2013 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

12 02 01 8 800 000 7 167 283 8 800 000 8 000 000 8 800 000 8 000 000 -3 200 000 -3 200 000 5 600 000 4 800 000
Rezervă

Total 8 800 000 7 167 283 8 800 000 8 000 000 8 800 000 8 000 000 -3 200 000 -3 200 000 5 600 000 4 800 000

Justificare:
La pagina 508 din raportul de activitate se precizează că, din totalul de 8,8 milioane EUR de la linia bugetară 
12 02 01, 6,1 milioane sunt destinate unor studii pentru pregătirea evaluărilor de impact, evaluărilor, 
legislației privind piața internă şi transpunerii lor în legislația internă. Deși s-au solicitat în mai multe rânduri 
informații detaliate, Comisia nu a justificat suma propusă. Prin urmare, se propune reducerea bugetului 
pentru aceste studii cu 1,5 milioane EUR, iar Comisia BUDG este invitată să solicite mai multe informații 
despre acest subiect.

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

Proiect de amendament 6904 === IMCO/6904 ===

Depus de Cornelis de Jong, raportor, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Articolul 12 02 02 — Programul SOLVIT şi Planul de acţiune pentru servicii de asistenţă pe piaţa unică
Se modifică cifrele, titlul, comentariile şi temeiul juridic după cum urmează:

Buget 2012 Proiect de buget 2013 Poziţia Consiliului 2013 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

12 02 02 p.m. 1 088 701 p.m. 950 000 p.m. 950 000 2 700 000 1 750 000 2 700 000 2 700 000
Rezervă

Total p.m. 1 088 701 p.m. 950 000 p.m. 950 000 2 700 000 1 750 000 2 700 000 2 700 000

Rubrică:
InstrumenteProgramul SOLVIT şi Planul de acţiune pentru guvernanța pieței interneservicii de asistenţă pe 
piaţa unică
Comentarii:
Înainte de paragraful:
În plus, Comisia ar trebui să informeze comisia competentă .......... concrete care au fost întreprinse în acest 
domeniu.
Se modifică textul după cum urmează:
Aceste credit este destinat să acopere cheltuielile generate în legătură cu măsurile de gestionare șişi
dezvoltare a SOLVIT șişi cheltuielile pentru punerea în aplicare a Planului de acțiuneacţiune pentru servicii 
de asistențăasistenţă pe piațapiaţa internă.
Sistemul SOLVIT s-a dovedit unul dintre cele mai eficiente mecanisme de soluționaresoluţionare amiabilă a 
litigiilor.
Acesta poate soluționasoluţiona în mod eficace șişi eficient problemele cu care se confruntă 
cetățeniicetăţenii sau întreprinderile ca urmare a unei aplicări necorespunzătoare a legislațieilegislaţiei
privind piațapiaţa internă de către o administrațieadministraţie publică dintr-un alt stat membru. În plus, 
sistemul SOLVIT poate genera informațiiinformaţii de feedback prin intermediul unui sistem de baze de 
date online accesibil tuturor centrelor de coordonare, șişi în cadrul căruia cetățenii șicetăţenii şi
întreprinderile îșiîşi vor putea prezenta problemele în mod direct.
Cu toate acestea, SOLVIT, ca multe alte servicii de asistențăasistenţă publică în materii de ce ținţin de 
Uniune, nu este cunoscut în mod larg de către utilizatorii potențialipotenţiali ai sistemului. Totodată, 
cetățenii șicetăţenii şi întreprinderile sunt adeseori foarte nelămuriținelămuriţi în ceea ce priveștepriveşte
punctul exact căruia să se adreseze pentru informații, asistențăinformaţii, asistenţă sau rezolvarea 
problemelor. Pentru a remedia acest aspect, Comisia a anunțat,anunţat, ca parte a revizuirii piețeipieţei
interne, că va încerca să creeze un punct unic de acces online, care să direcționeze cetățenii șidirecţioneze 
cetăţenii şi întreprinderile către serviciile respective. Acest punct unic de acces ar trebui creat până la 
sfârșitulsfârşitul lui 2010. Comisia va informa comisia competentă din cadrul Parlamentului European într-
un raport anual cu privire la frecvențafrecvenţa de utilizare a punctului de contact șişi posibilele măsuri de 
îmbunătățireîmbunătăţire a acesteia.
Statele membre ar trebui îndemnate să ia măsuri adecvate pentru a-șia-şi informa cetățeniicetăţenii cu 
privire la crearea unui astfel de punct unic de contact.
În plus, în Planul de acțiuneacţiune al Comisiei privind o abordare integrată a furnizării de servicii de 
asistențăasistenţă pentru piațapiaţa unică cetățenilor șicetăţenilor şi întreprinderilor, din mai 2008, este 
propusă o gamă largă de măsuri pentru stimularea cooperării dintre serviciile de asistențăasistenţă existente, 
astfel încât acestea să fie în măsură să ofere cetățenilor șicetăţenilor şi întreprinderilor un serviciu global mai 
bun, mai rapid șişi mai uniform.
Promovarea tuturor acestor servicii trebuie, de asemenea, să aibă loc într-o manieră mai coordonată, pentru a 
evita confuzia cetățenilor șicetăţenilor şi întreprinderilor, cauzată de prea numeroasele nume de mărci.
Temei juridic:
Se modifică textul după cum urmează:
Sarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituțional,instituţional, în conformitate cu 
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dispozițiiledispoziţiile articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
ComunitățilorComunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Se propune ca această linie bugetară, care era inițial destinată pentru SOLVIT și conține bugetul de 
întreținere pentru serviciile Europa ta și Europa ta – Consiliere, să fie utilizată ca linie bugetară consolidată 
pentru toate instrumentele pentru guvernanța pieței interne, incluzând astfel SOLVIT, Europa ta, Europa ta -
Consiliere și sistemul IMI. Prin urmare, această linie bugetară consolidează 1,7 milioane EUR de la linia 
bugetară 12 02 01 (Europa ta - Consiliere) și 1 milion EUR, sumă propusă pentru o finanțare adecvată a 
activităților SOLVIT.

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

Proiect de amendament 6905 === IMCO/6905 ===

Depus de Cristian Silviu Buşoi, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Articolul 12 02 02 — Programul SOLVIT şi Planul de acţiune pentru servicii de asistenţă pe piaţa unică
Se modifică cifrele, titlul, comentariile şi temeiul juridic după cum urmează:

Buget 2012 Proiect de buget 2013 Poziţia Consiliului 2013 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

12 02 02 p.m. 1 088 701 p.m. 950 000 p.m. 950 000 1 000 000 1 000 000 950 000
Rezervă

Total p.m. 1 088 701 p.m. 950 000 p.m. 950 000 1 000 000 1 000 000 950 000

Rubrică:
Programul SOLVIT șişi Planul de acțiuneacţiune pentru servicii de asistențăasistenţă pe piațapiaţa unică
Comentarii:
Înainte de paragraful:
În plus, Comisia ar trebui să informeze comisia competentă .......... concrete care au fost întreprinse în acest 
domeniu.
Se modifică textul după cum urmează:
Aceste credit este destinat să acopere cheltuielile generate în legătură cu măsurile de gestionare șişi
dezvoltare a SOLVIT șişi cheltuielile pentru punerea în aplicare a Planului de acțiuneacţiune pentru servicii 
de asistențăasistenţă pe piațapiaţa internă.
Sistemul SOLVIT s-a dovedit unul dintre cele mai eficiente mecanisme de soluționaresoluţionare amiabilă a 
litigiilor.
Acesta poate soluționasoluţiona în mod eficace șişi eficient problemele cu care se confruntă 
cetățeniicetăţenii sau întreprinderile ca urmare a unei aplicări necorespunzătoare a legislațieilegislaţiei
privind piațapiaţa internă de către o administrațieadministraţie publică dintr-un alt stat membru. În plus, 
sistemul SOLVIT poate genera informațiiinformaţii de feedback prin intermediul unui sistem de baze de 
date online accesibil tuturor centrelor de coordonare, șişi în cadrul căruia cetățenii șicetăţenii şi
întreprinderile îșiîşi vor putea prezenta problemele în mod direct.
Cu toate acestea, SOLVIT, ca multe alte servicii de asistențăasistenţă publică în materii de ce ținţin de 
Uniune, nu este cunoscut în mod larg de către utilizatorii potențialipotenţiali ai sistemului. Totodată, 
cetățenii șicetăţenii şi întreprinderile sunt adeseori foarte nelămuriținelămuriţi în ceea ce priveștepriveşte
punctul exact căruia să se adreseze pentru informații, asistențăinformaţii, asistenţă sau rezolvarea 
problemelor. Pentru a remedia acest aspect, Comisia a anunțat,anunţat, ca parte a revizuirii piețeipieţei
interne, că va încerca să creeze un punct unic de acces online, care să direcționeze cetățenii șidirecţioneze 
cetăţenii şi întreprinderile către serviciile respective. Acest punct unic de acces ar trebui creat până la 
sfârșitulsfârşitul lui 2010. Comisia va informa comisia competentă din cadrul Parlamentului European într-
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un raport anual cu privire la frecvențafrecvenţa de utilizare a punctului de contact șişi posibilele măsuri de 
îmbunătățireîmbunătăţire a acesteia.
Statele membre ar trebui îndemnate să ia măsuri adecvate pentru a-șia-şi informa cetățeniicetăţenii cu 
privire la crearea unui astfel de punct unic de contact.
În plus, în Planul de acțiuneacţiune al Comisiei privind o abordare integrată a furnizării de servicii de 
asistențăasistenţă pentru piațapiaţa unică cetățenilor șicetăţenilor şi întreprinderilor, din mai 2008, este 
propusă o gamă largă de măsuri pentru stimularea cooperării dintre serviciile de asistențăasistenţă existente, 
astfel încât acestea să fie în măsură să ofere cetățenilor șicetăţenilor şi întreprinderilor un serviciu global mai 
bun, mai rapid șişi mai uniform.
Promovarea tuturor acestor servicii trebuie, de asemenea, să aibă loc într-o manieră mai coordonată, pentru a 
evita confuzia cetățenilor șicetăţenilor şi întreprinderilor, cauzată de prea numeroasele nume de mărci.
Temei juridic:
Se modifică textul după cum urmează:
Sarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituțional,instituţional, în conformitate cu 
dispozițiiledispoziţiile articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
ComunitățilorComunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Sistemul SOLVIT este un mecanism eficace de soluționare amiabilă a litigiilor care ajută cetățenii și 
întreprinderilor să rezolve probleme generate de neaplicarea legislației UE sau de aplicarea ei 
necorespunzătoare. Această rețea și-a dovedit eficacitatea încă de la înființare. Cu toate acestea, nu este 
foarte cunoscută de cetățeni și întreprinderi. Pentru remedierea acestei probleme și pentru a îmbunătăți 
funcționarea rețelei, ar trebui finanțate de la bugetul UE activități de formare și de promovare în toate statele 
membre.

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

Proiect de amendament 6907 === IMCO/6907 ===

Depus de Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 12 02 05

Buget 2012 Proiect de buget 2013 Poziţia Consiliului 2013 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
12 02 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rezervă

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rubrică:
Acțiune pregătitoare — Forumul pieței unice
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Forumul pieței unice ar trebui să fie un eveniment anual, organizat, de preferință, în statul membru care 
deține Președinția Consiliului UE; forumul ar putea fi precedat de evenimente pregătitoare regionale 
orientate spre conținut, organizate în comun de Comisia Europeană, Parlamentul European și statul 
membru care deține Președinția Consiliului UE. Acest eveniment ar trebui să constituie o platformă 
importantă pentru schimburi de bune practici între părțile interesate, informarea cetățenilor cu privire la 
drepturile pe care le au pe piața internă și examinarea situației pieței interne. Forumul ar trebui să 
reunească reprezentanți ai cetățenilor, ai întreprinderilor și ai organizațiilor de consumatori, precum și 
reprezentanți ai statelor membre și ai instituțiilor UE în vederea unui angajament ferm față de 
transpunerea, aplicarea și respectarea legislației privind piața internă. Forumul ar trebui să constituie o 
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platformă pentru discutarea propunerilor legislative ale Comisiei referitoare la piața internă și pentru 
prezentarea așteptărilor pe care le au cetățenii, întreprinderile și alte părți interesate cu privire la 
viitoarele propuneri legislative. Acest eveniment își propune să abordeze transpunerea incorectă, 
aplicarea necorespunzătoare și lipsa mecanismelor de asigurare a respectării legislației privind piața 
internă, prin îmbunătățirea coordonării și guvernanței pe piața internă. Ar trebui creat un comitet 
director format din deputați în Parlamentul European și reprezentanți ai Comisiei Europene și ai statului 
membru care deține Președinția Consiliului UE în momentul desfășurării evenimentului. Comitetul ar 
urma să se ocupe de organizarea „Forumului pieței unice”.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Acţiune pregătitoare 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 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Implicarea părților interesate în dezvoltarea viitoare a pieței unice este o sarcină constantă, de o importanță 
deosebită în această perioadă de criză economică. După succesul înregistrat de „Forumul pieței unice” din 
Cracovia și pe baza experienței dobândite cu Săptămâna pieței unice în octombrie 2012, ar trebui consolidate 
eforturile de a apropia piața unică de cetățeni. Evenimentul va contribui la identificarea obstacolelor care 
trebuie să fie eliminate în vederea finalizării pieței unice și la crearea de instrumente concrete pentru 
soluționarea problemelor, îmbunătățind astfel vizibilitatea și imaginea UE.

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

Proiect de amendament 6906 === IMCO/6906 ===

Depus de Cornelis de Jong, raportor, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Articolul 14 04 02 — Vamă 2013
Se modifică cifrele, comentariile şi temeiul juridic după cum urmează:

Buget 2012 Proiect de buget 2013 Poziţia Consiliului 2013 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

14 04 02 53 000 000 31 753 788 53 000 000 39 000 000 51 000 000 33 500 000 3 500 000 51 000 000 37 000 000
Rezervă

Total 53 000 000 31 753 788 53 000 000 39 000 000 51 000 000 33 500 000 3 500 000 51 000 000 37 000 000

Comentarii:
Înainte de paragraful:
Acesta acoperă, în special:
Se modifică textul după cum urmează:
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de punerea în aplicare a programului Vamă 2013 și,şi,
în special, finanțarea acțiunilorfinanţarea acţiunilor comune, a acțiuniloracţiunilor din domeniul 
informatic, precum șişi a altor acțiuni.acţiuni.
După paragraful:
Acesta acoperă, în special:
Se modifică textul după cum urmează:
– costurile legate de achiziționarea,achiziţionarea, elaborarea, instalarea, întreținerea șiîntreţinerea şi

operarea zilnică a componentelor Uniunii ale sistemelor de comunicații și de schimb de 
informații,comunicaţii şi de schimb de informaţii, care includ: rețeauareţeaua comună de 
comunicații/interfațacomunicaţii/interfaţa comună a sistemelor (CCN/CSI), inclusiv costurile legate de 
comunicațiicomunicaţii în ceea ce priveștepriveşte sistemului de informațiiinformaţii antifraudă (AFIS); 
sistemul de tranzit informatizat (CTS); sistemele legate de Tarif, în special sistemul de difuzare a 
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datelor (DDS), nomenclatura combinată (NC), sistemul de informațiiinformaţii privind tariful integrat al 
ComunitățilorComunităţilor Europene (TARIC), sistemul de informațiiinformaţii tarifare europene 
obligatorii (EBTI), sistemul de gestionare a supravegherii contingentelor tarifare (TQS), 
aplicațiaaplicaţia SUSPENSIONS, aplicațiaaplicaţia SMS (specimen management system), sistemul de 
informațiiinformaţii pentru procesarea procedurilor (ISPP), inventarul vamal european al 
substanțelorsubstanţelor chimice (ECICS) șişi sistemul exportatorilor înregistrațiînregistraţi (REX); 
sistemul pentru îmbunătățirea securitățiiîmbunătăţirea securităţii instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 
19.10.1992, p. 1), inclusiv sistemul Uniunii de gestionare a riscului, sistemul de controlare a exporturilor 
(ECS), sistemul de controlare a importurilor (ICS) șişi sistemul pentru agențiiagenţii economici 
autorizațiautorizaţi (AEO); șişi orice noi sisteme de comunicații și de schimb de informațiicomunicaţii 
şi de schimb de informaţii legate de vamă, inclusiv sistemele vamale electronice, instituite în temeiul 
legislațieilegislaţiei Uniunii șişi prevăzute în programul de lucru;

– cheltuieli legate de activitățileactivităţile de pregătire, monitorizare, control, audit șişi evaluare solicitate 
în mod direct pentru gestionarea programului șişi îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special studii, 
reuniuni, acțiuniacţiuni de informare șişi publicare și cheltuieli legate de rețeleleşi cheltuieli legate de 
reţelele IT specializate pe schimbul de informații;informaţii;

– costurile de călătorie șişi de diurnă ale oficialilor din țărileţările participante legate de activitățiactivităţi
de evaluare comparativă, vizite de lucru, seminare, ateliere de lucru, grupuri de proiecte șişi de pilotaj, 
formare profesională și acțiunişi acţiuni de monitorizare;

– costurile legate de organizarea de seminare, ateliere de lucru șişi alte reuniuni similare;
– costurile de călătorie șişi de diurnă ocazionate de participarea experților șiexperţilor şi a altor 

participanți;participanţi;
– costurile legate de achiziționarea,achiziţionarea, elaborarea, instalarea, întreținereaîntreţinerea

sistemelor șişi a modulelor de formare profesională în măsura în care sunt comune tuturor țărilorţărilor
participante;

– costurile legate de orice alte acțiuniacţiuni necesare îndeplinirii obiectivelor programului.
Eventualele venituri provenite din contribuțiile țărilorcontribuţiile ţărilor candidate și,şi, dacă este cazul, ale 
țărilor potențialţărilor potenţial candidate din Balcanii de Vest care participă la programele Uniunii, înscrise 
la postul 6 0 3 1 din situațiasituaţia veniturilor, pot conduce la deschiderea de credite suplimentare, în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul financiar.
Eventualele venituri provenite din participarea țărilor terțe,ţărilor terţe, altele decât țărileţările candidate și 
țările potențialşi ţările potenţial candidate din Balcanii de Vest, care participă la acordurile de cooperare din 
domeniul vamal, înscrise la postul 6 0 3 2 din situațiasituaţia veniturilor, pot conduce la deschiderea de 
credite suplimentare care trebuie înscrise la acest articol, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera 
(d) din Regulamentul financiar.
Temei juridic:
Se modifică textul după cum urmează:
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea 
competențelorcompetenţelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).
Decizia 2000/305/CE a Consiliului din 30 martie 2000 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb 
de scrisori între Comunitatea Europeană și Elvețiaşi Elveţia referitor la extinderea rețeleireţelei comune de 
comunicații/interfețeicomunicaţii/interfeţei comune a sistemelor (CCN/CSI), în cadrul 
ConvențieiConvenţiei privind un regim de tranzit comun (JO L 102, 27.4.2000, p. 50).
Decizia 2000/506/CE a Consiliului din 31 iulie 2000 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb 
de scrisori între Comunitatea Europeană șişi Norvegia referitor la extinderea rețeleireţelei comune de 
comunicații/interfețeicomunicaţii/interfeţei comune a sistemelor (CCN/CSI), în cadrul 
ConvențieiConvenţiei privind un regim de tranzit comun (JO L 204, 11.8.2000, p. 35).
Decizia nr. 624/2007/CE a Parlamentului European șişi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a unui 
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program de acțiuneacţiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 2013) (JO L 154, 14.6.2007, p. 25).
Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European șişi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un mediu 
informatizat pentru vamă și comerțşi comerţ (JO L 23, 26.1.2008, p. 21).
Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European șişi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de 
stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) (JO L 145, 4.6.2008, p. 1).
Justificare:
Majorarea propusă la această linie bugetară este justificată de proiectele TIC care sunt planificate în 
contextul programului Vama 2013. Cu toate acestea, există elemente la care se pot face economii bugetare 
semnificative. Printre acestea se numără așa-numitele acțiuni comune (seminare, vizite de lucru, ateliere, 
grupuri de proiecte, formare, activități de evaluare comparativă). Pe baza justificărilor oferite de Comisie, se 
estimează că se pot face economii la buget de 2 milioane EUR.


