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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje politování nad tím, že výroční zprávy o činnosti generálních ředitelství a útvarů 
Komise jsou na internetu dostupné pouze v jednom jazyce; vyzývá Komisi, aby
u výročních zpráv za příští rok situaci napravila;

2. zdůrazňuje, že k chybám při plnění rozpočtu dochází v mnoha případech v důsledku 
pravidel a postupů týkajících se výdajů, které jsou příliš složité; vyzývá tedy Komisi
k tomu, aby vynaložila další úsilí o zjednodušení právního rámce, zejména s cílem řešit 
přetrvávající problémy v některých systémech kontroly;

3. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že četnost fyzických kontrol v oblasti dovozu ze 
strany členských států je velice malá, a to navzdory častým doporučením Účetního dvora
a skutečnosti, že cla představují výraznou část v rámci celkových příjmů v rozpočtu na rok 
2008; vyzývá proto Komisi, aby členské státy požádala o zajištění patřičné vyváženosti 
mezi fyzickými kontrolami při dovozu a kontrolami proclení jednotlivých subjektů;

4. vítá zlepšení, která umožnila dosáhnout míry plnění 92 % u prostředků na platby
u rozpočtové položky „Provádění a rozvoj vnitřního trhu“ (rozpočtová položka 12 02 01); 
bere na vědomí nízkou míru plnění ve výši 48 % v případě programu SOLVIT 
(rozpočtová položka 12 02 02), jejíž výrazné zvýšení se očekává při plnění rozpočtu na 
rok 2009 a 2010;

5. uznává, že míra plnění 97 % u prostředků na platby v oblasti celní politiky (rozpočtové 
položky 14 04 01 a 14 04 02) představuje výrazné zlepšení oproti předchozímu roku, a to 
díky kvalitnější metodě výpočtu, a vyzývá Komisi, aby tímto způsobem pokračovala
i nadále;

6. oceňuje úsilí, které bylo vynaloženo k dosažení míry plnění 97 % u prostředků na platby
v oblasti spotřebitelské politiky (rozpočtové položky 17 02 01 a 17 02 02); 


