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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută lipsa de observaţii critice cu privire la politica pieţei interne, politica vamală şi 
politica de protecţie a consumatorilor din raportul Curţii de Conturi;

2. consideră că rata de execuţie de 85% a linei bugetare 120201 aferente politicii pieţei 
interne necesită îmbunătăţiri având în vedere declaraţia Comisiei potrivit căreia acest 
lucru constă într-o majorare a creditelor de angajament de 1,05 MEUR adăugate de 
autoritatea bugetară în timpul procedurii bugetare şi care nu a fost prevăzută în 
planificarea bugetară; recunoaşte totuşi eforturile de ameliorare a planificării bugetare 
demonstrate printr-o rată de execuţie de aproape 100% în 2007;

3. consideră că rata de execuţie de 48% a liniei bugetare 140201 aferente domeniului 
politicii vamale este foarte scăzută, ceea ce, potrivit Comisiei, este rezultatul unei 
schimbări în politica de achiziţii publice care constă în trecerea de la atribuirea de 
contracte separate la punerea în aplicare a contractelor-cadru pe termen lung; apreciază, 
prin urmare, faptul că rata de execuţie a crescut la 83% în 2007, ceea ce demonstrează 
deja rezultatele pozitive ale acestei schimbări de politică, deşi încă mai este nevoie de 
îmbunătăţiri;

4. salută rata de execuţie de 96% a liniei bugetare 170201 aferente domeniului politicii de 
protecţie a consumatorilor.
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