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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απουσία παρατηρήσεων σχετικά με την πολιτική 
για την εσωτερική αγορά, την τελωνειακή πολιτική και την πολιτική προστασίας των 
καταναλωτών στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2. πιστεύει ότι το ποσοστό εκτέλεσης 85% στη γραμμή 120201 του προϋπολογισμού στον 
τομέα της πολιτικής για την εσωτερική αγορά πρέπει να βελτιωθεί, υπό το φως της 
δήλωσης της Επιτροπής ότι πρόκειται για αύξηση των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων κατά 1,05 εκατομμύρια ευρώ, που πρόσθεσε η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και δεν είχε προβλεφτεί 
στο δημοσιονομικό προγραμματισμό· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση του δημοσιονομικού προγραμματισμού, που αποδεικνύονται από ποσοστό 
εκτέλεσης σχεδόν 100% το 2007·

3. πιστεύει ότι το ποσοστό εκτέλεσης 48% στη γραμμή 140201 του προϋπολογισμού στον 
τομέα της τελωνειακής πολιτικής είναι πολύ χαμηλό και επισημαίνει ότι, κατά την 
Επιτροπή, τούτο οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής στη διαδικασία υποβολής προσφορών, 
που συνίσταται στη στροφή από τη σύναψη ξεχωριστών συμβάσεων στην εκτέλεση 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων πλαισίων· εκτιμά, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης αυξήθηκε σε 83% το 2007, που ήδη δείχνει τα θετικά αποτελέσματα αυτής της 
αλλαγής πολιτικής, ανεξάρτητα από την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό εκτέλεσης 96% στη θέση 170201 στον 
τομέα της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών.
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