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Nacrt amandmana 6975 === IMCO/6975 ===

Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Stavka 02 01 04 01 — Rashodi za potporu Programu za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća 
(COSME)
Izmijeniti iznose kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos
Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja

02 01 04 01 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000
Pričuva

Ukupno 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000

Obrazloženje:
Novi prijedlog proračuna.

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

Nacrt amandmana 6976 === IMCO/6976 ===

Podnio: Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Stavka 02 01 04 01 — Rashodi za potporu Programu za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća 
(COSME)
Izmijeniti iznosi i napomene kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos

Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja
02 01 04 01 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000

Pričuva

Ukupno 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000

Napomene:
Nakon stavka:
Bivša stavka 02 01 04 04 (djelomično)
Izmijeniti tekst kako slijedi:
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za studije, sastanke stručnjaka, informiranje i 
publikacije izravno vezane uz ostvarenje cilja programa ili mjera iz ove proračunske linije te svih ostalih 
rashoda za tehničku i administrativnu pomoć koja ne obuhvaća poslove tijela javne vlasti koje je Komisija 
dodijelila vanjskim izvršiteljima na temelju ad hocad hoc ugovora o uslugama.
U skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru, a posebno njegovim člankom 82. i Protokolom 
32, odobrenim sredstvima unesenima u ovu proračunsku liniju moraju se dodati doprinosi država članica 
EFTA-e. Potrebno je napomenuti da ovi iznosi proizlaze iz doprinosa država članica EFTA-e unesenih u članak 
6 3 0 izvještaja o prihodima, koji čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (e) do (g) 
Financijske uredbe; oni rezultiraju odgovarajućim odobrenim sredstvima i izvršenjem u skladu s prilogom 
„Europski gospodarski prostor” ovom dijelu izvještaja o rashodima ovog odjeljka,u ovom odjeljku, koji je 
sastavni dio općeg proračuna.
Obrazloženje:
Mala i srednja poduzeća čine većinu proizvodnje i zapošljavanja u privatnom sektoru, no danas su suočena s 
posebno teškim kreditnim uvjetima. Zajmovna jamstva, adekvatnost financiranja i kapitala te promjene u 
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izbjegavanju rizika utječu na negativan trend pozajmljivanja kod malih i srednjih poduzeća. Stoga se nacrt 
proračuna za ovu proračunsku liniju mora obnoviti.
Restore Draft Budget (DB).

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

Nacrt amandmana 6977 === IMCO/6977 ===

Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Članak 02 02 51 — Završetak prijašnjih aktivnosti u području konkurentnosti i poduzetništva
Izmijeniti iznose kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos
Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja

02 02 51 90 805 000 76 442 996 p.m. 28 325 000 p.m. 26 075 000 2 250 000 p.m. 28 325 000
Pričuva

Ukupno 90 805 000 76 442 996 p.m. 28 325 000 p.m. 26 075 000 2 250 000 p.m. 28 325 000

Obrazloženje:
Novi prijedlog proračuna.

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

Nacrt amandmana 6978 === IMCO/6978 ===

Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Članak 02 03 01 — Funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta, posebno u područjima prijavljivanja, 
certificiranja i sektorskog usklađivanja
Izmijeniti iznosi i napomene kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos

Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja
02 03 01 20 300 000 14 837 868 18 100 000 17 500 000 18 100 000 15 750 000 1 750 000 18 100 000 17 500 000

Pričuva

Ukupno 20 300 000 14 837 868 18 100 000 17 500 000 18 100 000 15 750 000 1 750 000 18 100 000 17 500 000

Napomene:
Nakon stavka:
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda .......... cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta:
Izmijeniti tekst kako slijedi:
– usklađivanje normi i uvođenje informacijskog sustava za tehničke norme i propise,
– financiranje administrativne i tehničke koordinacije i suradnje prijavljenih tijela,
– ispitivanje pravila koja prijavljuju države članice EU-a i države članice EFTA-e te prevođenje nacrta 

tehničkih propisa,
– primjena zakonodavstva Unije u području mediciniskih uređaja, kozmetike, prehrambenih proizvoda, 

tekstilnih proizvoda, lijekova, kemikalija, razvrstavanja i označivanja tvari i pripravaka, automobila i 
sigurnostisigurnosti, igračaka, zakonskog mjeriteljstva i pakiranja te kvalitete okoliša,

– bolje sektorsko usklađivanje u područjima primjene direktiva „novog pristupa”, osobito širenje „novog 
pristupa” na ostale sektore,
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– provedba mjeraprovedbene mjere za Uredbu (EZ) br. 765/2008 u pogledu infrastrukture i nadzora tržišta,
– provedba mjeraprovedbene mjere za Uredbu (EZ) br. 764/2008 u pogledu postupaka koji se odnose na 

primjenu određenih nacionalnih tehničkih pravila na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište druge 
države članice,

– provedba mjeraprovedbene mjere za Direktivu 2009/43/EC simplifying terms and conditions of transfers 
of defence-related products within the Union,2009/43/EZ o pojednostavljivanju uvjeta za transfer 
obrambenih proizvoda unutar Zajednice,

– organizacija partnerstva s državama članicama, potpora za upravnu suradnju među tijelima nadležnima za 
provedbu zakonodavstva o unutarnjem tržištu i nadzor tržišta,

– bespovratna sredstva za potporu projektima od interesa za Uniju koje provode vanjska tijela,
– mjere informiranja i promidžbe, jačanje svijesti o zakonodavstvu Unije,
– provedba strateškog programa o unutarnjem tržištu i praćenju tržišta,
– bespovratna sredstva za potporu Europskoj organizaciji za tehnička odobrenjadopuštenja (EOTA),
– bespovratna sredstva Vijeću Europe u okviru Konvencije o izradi Europske farmakopeje,
– sudjelovanje u pregovaranju sporazumâo sporazumima o međusobnom priznavanju i pružanjeu skladu s 

europskim sporazumima pružanju potpore pridruženim zemljama, u skladu s europskim 
sporazumima,zemljama kako bi im se omogućilo prenošenjeprihvaćanje pravne stečevine Unije.

– provedbene mjere za Uredbu (EZ) br. 1907/2006, posebno one koje proizlaze iz Komunikacije o 
preispitivanju REACH-a COM(2013)0049.

Obrazloženje:
Novi prijedlog proračuna.

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

Nacrt amandmana 6979 === IMCO/6979 ===

Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Stavka 12 02 77 03 — Pripremno djelovanje — Forum o jedinstvenom tržištu
Izmijeniti iznosi, napomene i pravna osnova kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos
Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja

12 02 77 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000
Pričuva 1 200 000 600 000 1 200 000 600 000

Ukupno 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000 600 000 1 200 000 1 200 000

Napomene:
Izbrisati sljedeći tekst:
Bivši članak 12 02 05
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju nepodmirenih obveza u okviru pripremnog djelovanja iz 
prethodnih godina.
Izmijeniti tekst kako slijedi:
Forum o jedinstvenom tržištu trebao bi biti godišnji događaj koji bi se po mogućnosti održavaotreba biti 
godišnje događanje koje zajednički organiziraju Europski parlament, Komisija i država članica koja predsjeda 
Vijećem, a poželjno je da se održava u državi članici koja predsjeda Vijećem EU-aVijećem, te koji zajedno 
organiziraju Komisija, Europski parlament i država članica koja predsjeda Vijećem EU-a, a moglo bi mu 
mogu prethoditi nekoliko regionalnih pripremnih događaja usmjerenih na sadržaj. Događaj bi 
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trebaoregionalna tematska pripremna događanja. To događanje treba biti važna platforma za razmjenu 
najboljih praksinajbolje prakse među dionicima na kojoj se građani informiraju o svojimdionicima, 
informiranje građana o njihovim pravima na jedinstvenom tržištu i ispituje stanje jedinstvenog tržišta. Trebao 
bi okupitiispitivanje stanja na njemu. Treba okupljati predstavnike građana, poslovnihpoduzeća i potrošačkih 
organizacija te predstavnike država članica i institucija EU-a radi utvrđivanja izričitog opredjeljenja za 
prenošenje, provedbu i jačanje zakonodavstva jedinstvenog tržišta. To bi trebala bitiUnije u cilju preuzimanja 
jasnih obveza u vezi s prenošenjem, primjenom i provedbom zakonodavstva o jedinstvenom tržištu. Treba biti i
platforma za raspravu o zakonodavnim prijedlozima Komisije nau području jedinstvenog tržišta i za 
predstavljanje očekivanja građana, poduzeća i drugihostalih dionika u pogledu budućih zakonodavnih 
prijedloga.vezi s budućim zakonodavnim prijedlozima. Cilj ovog događaja također bi trebao bitidogađanja 
treba biti i rješavanje pitanja nepravilnog prenošenja, krivepogrešne primjene i nedostatne provedbe i 
nedostatnog jačanja zakonodavstva jedinstvenog tržišta unapređenjemzakonodavstva o jedinstvenom tržištu 
poboljšanjem usklađenosti i upravljanja jedinstvenim tržištem. Trebalo bina njemu. Treba osnovati upravljački 
odbor kojeg čine zastupniciupravni odbor, sastavljen od članova Europskog parlamenta, 
predstavnicipredstavnika Komisije i aktualnogtrenutačnog predsjedništva Vijeća za vrijeme održavanja 
događaja, a odbor bi trebao razraditi detalje oko organizacije ForumaVijeća, koji će razjasniti organizacijske 
pojedinosti u vezi s Forumom o jedinstvenom tržištu.
Pravna osnova:
Izmijeniti tekst kako slijedi:
Pripremno djelovanje u smislu članka 54. stavka 2. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o Financijskoj uredbifinancijskim pravilima koja se 
primjenjujeprimjenjuju na opći proračun Unije kojom se stavljai o stavljanju izvan snage Uredba vijećaUredbe 
Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26. 10. 2012.,26.10.2012., str. 1.).
Obrazloženje:
Uključivanje dionika u daljnji razvoj jedinstvenog tržišta stalna je zadaća koja ima poseban značaj u vrijeme 
gospodarskog pada. Nakon uspjeha prvog Foruma o jedinstvenom tržištu i nakon iskustva stečenog tijekom 
Tjedna jedinstvenog tržišta potrebno je ojačati napore kojima bi se jedinstveno tržište približilo građanima. 
Događaj će pomoći u identificiranju prepreka koje stoje na putu dovršenja jedinstvenog tržišta i u osiguranju 
konkretnih instrumenata za rješavanje problema kako bi se osigurala veća vidljivost i bolji imidž EU-a.

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

Nacrt amandmana 6980 === IMCO/6980 ===

Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Članak 12 03 04 — Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Izmijeniti iznose kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos
Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja

12 03 04 6 914 000 6 914 000 8 372 798 8 372 798 8 059 007 8 059 007 313 791 313 791 8 372 798 8 372 798
Pričuva

Ukupno 6 914 000 6 914 000 8 372 798 8 372 798 8 059 007 8 059 007 313 791 313 791 8 372 798 8 372 798

Obrazloženje:
Novi prijedlog proračuna.

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

Nacrt amandmana 6981 === IMCO/6981 ===
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Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Članak 14 02 01 — Potpora funkcioniranju carinske unije
Izmijeniti iznose kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos

Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja
14 02 01 66 293 000 12 000 000 66 293 000 11 000 000 1 000 000 66 293 000 12 000 000

Pričuva

Ukupno 66 293 000 12 000 000 66 293 000 11 000 000 1 000 000 66 293 000 12 000 000

Obrazloženje:
Novi prijedlog proračuna.

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

Nacrt amandmana 6982 === IMCO/6982 ===

Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Članak 14 02 51 — Završetak prijašnjih programa u području carina
Izmijeniti iznose kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos

Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja
14 02 51 53 000 000 33 112 040 p.m. 30 850 000 p.m. 27 765 000 3 085 000 p.m. 30 850 000

Pričuva

Ukupno 53 000 000 33 112 040 p.m. 30 850 000 p.m. 27 765 000 3 085 000 p.m. 30 850 000

Obrazloženje:
Restore Draft Budget (DB).

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

Nacrt amandmana 6983 === IMCO/6983 ===

Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 17 03 77 12

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos

Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja
17 03 77 12 650 000 650 000 650 000 650 000

Pričuva

Ukupno 650 000 650 000 650 000 650 000

Naslov:
Pilot projekt − aplikacija za mobilne uređaje „Your Europe Travel” (YET)
Napomene:
Dodati sljedeći tekst:
1. Cilj
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Cilj aplikacije za korisnike koji putuju Europom je stvoriti jedno mjesto koje će nuditi informacije o pravima 
potrošača i prekograničnim pitanjima te pomoći putnicima u trenutku kada naiđu na probleme u inozemstvu 
i imaju ograničeni pristup informacijama i savjetodavnim uslugama.
Aplikacija će potrošačima nuditi praktične informacije te će biti usmjerena na stvarne prekogranične 
situacije, na teme koje obuhvaćaju informacije o putovanjima i vizama, pravima putnika i potrošača, 
karticama zdravstvenog osiguranja, sustavima plaćanja, znakovima na cesti te informacije o Europskim 
centrima za zaštitu potrošača koji mogu pružiti pomoć i dati savjet u svakoj državi EU-a, Norveškoj i 
Islandu.
Strategiju sadržaja ove pametne aplikacije definirat će Komisija uz aktivno sudjelovanje Europskog 
parlamenta. Strategiju bi trebalo revidirati jednom godišnje kako bi se uzeo u obzir novi razvoj događaja.
Aplikacija će korisnicima omogućiti brzo pronalaženje informacija koje su im potrebne tijekom putovanja 
unutar Europske unije. Ona će biti potpuno višejezična, dostupna na svim službenim jezicima EU-a. Opće 
informacije o Europskoj uniji biti će dostupne na svim službenim jezicima, dok će detaljne informacije biti 
dostupne na jeziku svake pojedine države članice te na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.
Cilj ovog projekta jest razviti sustav usluga te kasnije aplikaciju koju građani unutar Europske unije mogu 
koristiti putem svojih mobilnih uređaja koja im pomaže oko putovanja te u slučaju pitanja ili problema. 
Pametna aplikacija odgovorit će na većinu pitanja pomoću semantičke analize pitanja i sadržaja koji je 
dostupan. U slučaju da osnovni sustav da nepotpun odgovor, aplikacija pruža mogućnost postavljanja 
dodatnih pitanja putem usluge Europe Direct1 . Odgovori putem Europe Direct biti će dostavljeni unutar 
dogovorenih rokova i u skladu s poveljom o kvaliteti na jeziku korisnika. Usluga će biti besplatna, osim 
telekomunikacijskih troškova.
Sadržaj će većinom uključivati već postojeći sadržaj internetskih stranica Komisije Vaša Europa i mreže 
Europskih centara za zaštitu potrošača kako bi se prilagodio kontekstu svake pojedine države. Osim 
informacija, sadržavat će i interaktivni dio/modul za pomoć pri rješavanju sporova s trgovcima. Taj će dio 
korisnicima dati nekoliko brzih savjeta kako bi im pomagao da tijekom boravka u inozemstvu sami pronađu 
rješenje problema. Složeniji problemi rješavat će se uobičajenim tijekom rada mreže Europskih centara za 
zaštitu potrošača i putem odgovarajućih mogućnosti alternativnog načina rješavanja sporova ili rješavanja 
sporova putem interneta.
Uz troškove razvoja i proizvodnje projekt će obuhvaćati održavanje te troškove vođenja i promidžbe za 
sljedećih pet godina.
2. Provedba
Projekt bi prvo trebao izlučiti saznanja o trenutnoj komunikacijskoj situaciji građana u odnosu na poslove 
EU-a te istražiti najsuvremenije primjenjive komunikacijske tehnologije.
Projekt bi tada trebao primijeniti pristup temeljen na suradnji i sudjelovanju kako bi stvorio koncepte kao što 
su interaktivna platforma i usluga ispisivanja teksta uključivanjem građana cijele Europe kroz studiju 
ponašanja, što bi dovelo do razvoja osnovnog koncepta usluge aplikacije stvorenog od strane samih krajnjih 
korisnika.
Projekt će na najbolji mogući način iskoristiti i/ili uključiti odgovarajuće aplikacije za mobilne uređaje 
(Prava putnika2, Europska kartica zdravstvenog osiguranja3),internetske stranice za građane (kao što su 
Vaša Europa4, Putovanja Europom 5, Europski portal za mlade, dio za putovanja 6) i usluge građanima (kao 
što je Europe Direct7), kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora.

                                               
1http://europa;eu/europedirect/index_en.htm
2http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/mobile.html
3http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
4http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_en.htm
5http://europa.eu/travel/index_en.htm



HR 7 HR

Konačno, projekt bi razvijeni koncept trebao uključiti u pokrenutu aplikaciju, a rezultat toga bila bi 
aplikacija za korisnike koji putuju Europom (European Consumer Travel Application) kojoj korisnici mogu 
besplatno pristupiti putem svojih mobilnih uređaja.
3. Predviđanje za 2014.
Ukupni vremenski raspored ovog pilot-projekta procjenjuje se na 22 mjeseci i ukupan proračun na 650 000 
EUR, što uključuje cjelovitu provedbu računalne aplikacije i izgradnju platforme usluge. Završetak projekta, 
uključujući i testiranje, predviđa se do studenog 2015.
Urednički odbor koji čine Komisija i predstavnici mreže Europskih centara za zaštitu potrošača odgovorni su 
za uredničku politiku, uključujući jezik i prioritete za izbor sadržaja.
Pravna osnova:
Dodati sljedeći tekst:
Pilot-projekt u smislu članka 54. stavka 2. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 966/2012 od 25. listopada 2012. 
o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Unije kojom se stavlja izvan snage Uredba vijeća 
(EZ, Euratom) (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
Obrazloženje:
Pristup internetu putem mobilnog telefona u Europi u razdoblju od 2010. do 2012. povećao se za više od dva 
puta. Tijekom putovanja Europom građani se često susreću s problemima kao što je otkazivanje leta. Ova 
aplikacija mogla bi pomoći korisnicima da sami i na licu mjesta riješe sporove s trgovcima. Djelotvorni sustavi 
unutarnjeg tržišta diljem EU-a potaknut će korisnike na pronalaženje rješenja za probleme na koje nailaze pri 
kupnji proizvoda i usluga na jedinstvenom tržištu.

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

Nacrt amandmana 6984 === IMCO/6984 ===

Podnio: Ildikó Gáll-Pelcz, izvjestitelj, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Stavka 17 01 04 01 — Rashodi za potporu Programu zaštite potrošača
Izmijeniti iznosi i napomene kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos
Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja

17 01 04 01 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000
Pričuva

Ukupno 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

Napomene:
Nakon stavka:
Bivša stavka 17 01 04 03
Izmijeniti tekst kako slijedi:
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za studije, sastanke stručnjaka, mjere informiranja i 
publikacije izravno vezane uz ostvarivanjeostvarenje cilja programa ili mjera iz ove stavke te svih ostalih 
rashoda za tehničku i administrativnu pomoć koja ne obuhvaća poslove tijela javne vlasti koje je Komisija 
dodijelila vanjskim izvršiteljima na temelju ad hocugovora o uslugama jer ugovori s uredima za tehničku 
pomoć istječu tijekom sljedećih godina.

                                                                                                                                                                             
6http://europa.eu/youth/archive/travelling_europe/index_eu_en.html
7http://europa;eu/europedirect/index_en.htm
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Obrazloženje:
Novi prijedlog proračuna.

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

Nacrt amandmana 6985 === IMCO/6985 ===

Podnio: Olle Schmidt, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Stavka 17 01 04 01 — Rashodi za potporu Programu zaštite potrošača
Izmijeniti iznosi i napomene kako slijedi:

Proračun 2013 Nacrt proračuna 2014 Stajalište Vijeća 2014 Neusuglašenost Novi iznos
Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja

17 01 04 01 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000
Pričuva

Ukupno 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

Napomene:
Nakon stavka:
Bivša stavka 17 01 04 03
Izmijeniti tekst kako slijedi:
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za studije, sastanke stručnjaka, mjere informiranja i 
publikacije izravno vezane uz ostvarivanjeostvarenje cilja programa ili mjera iz ove stavke te svih ostalih 
rashoda za tehničku i administrativnu pomoć koja ne obuhvaća poslove tijela javne vlasti koje je Komisija 
dodijelila vanjskim izvršiteljima na temelju ad hocugovora o uslugama jer ugovori s uredima za tehničku 
pomoć istječu tijekom sljedećih godina.
Obrazloženje:
Novi prijedlog proračuna.


