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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. изразява съжаление за това, че годишните доклади за дейността на генералните 
дирекции и на службите на Комисията са на разположение в интернет само на един 
език; настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки за подобряване на 
положението по отношение на докладите за предстоящата година;

2. посочва, че в много ситуации грешките, допуснати при изпълнението на бюджета, 
са последица от твърде сложните правила и процедури във връзка с разходите; 
следователно насърчава Комисията да положи допълнителни усилия за опростяване 
на правната рамка, по-специално за да реши оставащите проблеми при някои 
системи за контрол;

3. изразява съжаление за факта, че честотата на извършване на физически проверки от 
държавите-членки по отношение на вноса остава твърде малка, въпреки 
многократните препоръки на Европейската сметна палата и факта, че митата 
представляват значителна сума от общите приходи за бюджета за 2008 г.; 
следователно призовава Комисията да изиска от държавите-членки да намерят 
подходящ баланс между физическите проверки по вноса и последващите одити на 
стопанските субекти;

4. приветства подобренията, направени с цел постигане на степен на изпълнение от 
92% за бюджетните кредити за плащания за изграждането и развитието на 
вътрешния пазар (бюджетен ред 12 02 01); отбелязва ниската степен на изпълнение 
от 48 % за програмата SOLVIT (бюджетен ред 12 02 02), която се очаква да бъде 
значително увеличена в бюджетите за 2009 г. и 2010 г.;

5. признава, че степента на изпълнение от 97% за бюджетните кредити за плащания в 
областта на митническата политика (бюджетни редове 14 04 01 и 14 04 02) 
представлява значително подобрение в сравнение с предходната година поради 
подобрен метод на изчисление и насърчава Комисията да продължава в същия дух;

6. оценява усилията, положени за постигане на степен на изпълнение от 97% за 
бюджетните кредити за плащания за програмата за потребителите (бюджетни 
редове 17 02 01 и 17 02 02).


