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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства липсата на критични бележки относно политиката за вътрешния пазар, 
митническата политика и политиката за защита на потребителите в доклада на 
Сметната палата;

2. счита, че степента на изпълнение от 85% на бюджетен ред 120201 в областта на 
политиката за вътрешния пазар изисква подобрение в съответствие с изявлението на 
Комисията, че това се изразява в увеличение на бюджетните кредити за поети
задължения в размер на 1,05 милиона евро, добавени от бюджетния орган по време 
на бюджетната процедура, които не са предвидени при бюджетното планиране; 
признава, въпреки това, усилията за подобряване на бюджетното планиране, 
свидетелство за което е степента на изпълнение от почти 100% през 2007 г.;  

3. счита, че степен на изпълнение от 48% на бюджетен ред 140201 в областта на 
митническата политика е много ниска, което, според Комисията, е резултат от 
промяна на политиката при тръжната процедура, която се изразява в преминаване 
от възлагането на отделни договори към използване на дългосрочни рамкови 
договори; следователно, оценява, че степента на изпълнение е нараснала до 83% 
през 2007 г., което вече показва положителните резултати от тази промяна на 
политиката, въпреки необходимостта от по-нататъшно подобрение;

4. приветства степента на изпълнение от 96% на бюджетен ред 170201 в областта на 
политиката за защита на потребителите.
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