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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι Γενικές Διευθύνσεις και οι Ετήσιες Εκθέσεις 
Δραστηριότητας των υπηρεσιών της Επιτροπής διατίθενται ηλεκτρονικά μόνον σε μία 
γλώσσα· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις 
των επόμενων ετών·

2. επισημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα λάθη που γίνονται σε ό,τι αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού αποτελούν απόρροια των κανόνων και διαδικασιών για τις δαπάνες, 
που χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυπλοκότητα· ενθαρρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να 
καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες με στόχο την απλοποίηση του νομικού πλαισίου, ιδίως 
προκειμένου να λυθούν τα εναπομένοντα προβλήματα σε ορισμένα συστήματα ελέγχου·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συχνότητα των φυσικών ελέγχων, οι οποίοι 
διενεργούνται από τα κράτη μέλη για τις εισαγωγές, παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, παρά 
τις συχνές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, και για το γεγονός ότι οι 
τελωνειακοί δασμοί αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσόν των συνολικών εσόδων για 
τον προϋπολογισμό του 2008· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη 
μέλη να εξεύρουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στους φυσικούς ελέγχους κατά την 
εισαγωγή και στους εκ των υστέρων ελέγχους·

4. χαιρετίζει τις βελτιώσεις που έγιναν ώστε να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης 92% για τις 
πιστώσεις πληρωμών για την εφαρμογή και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς (κονδύλιο 
12 02 01 του προϋπολογισμού)· σημειώνει το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του 48% για το 
πρόγραμμα SOLVIT (κονδύλιο 12 02 02 του προϋπολογισμού), το οποίο αναμένεται να 
αυξηθεί σημαντικά στους προϋπολογισμούς του 2009 και 2010·

5. αναγνωρίζει ότι ένα ποσοστό εκτέλεσης 97% για τις πιστώσεις πληρωμών στον τομέα της 
τελωνειακής πολιτικής (κονδύλια του προϋπολογισμού 14 04 01 και 14 04 02) αποτελεί 
σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω μιας βελτιωμένης μεθόδου 
υπολογισμού, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση·

6. εκτιμά τις προσπάθειες για την επίτευξη ποσοστού εκτέλεσης 97% ως προς τις πιστώσεις 
πληρωμών για το πρόγραμμα καταναλωτών (κονδύλια του προϋπολογισμού 17 02 01 και 
17 02 02).


