
PA\797696HU.doc PE430.855v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2009/2068(DEC)

26.11.2009

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó 
ügynökségek
(SEC(2009)1089 - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC))

Előadó: Wim van de Camp



PE430.855v01-00 2/3 PA\797696HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\797696HU.doc 3/3 PE430.855v01-00

HU

JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. sajnálja, hogy a bizottsági főigazgatóságok és szolgálatok éves tevékenységi jelentései 
csak egy nyelven érhetőek el online; sürgeti a Bizottságot, hogy a következő évre 
vonatkozó jelentések esetében javítson ezen a helyzeten;

2. hangsúlyozza, hogy a költségvetés végrehajtása tekintetében elkövetett hibák számos 
esetben abból adódnak, hogy a kiadásokra vonatkozó szabályok és eljárások túl 
bonyolultak; ösztönzi ezért a Bizottságot, hogy tegyen további erőfeszítéseket a jogi keret 
egyszerűsítésére, különösen az ellenőrzési rendszerek továbbra is fennálló problémáinak 
megoldása érdekében;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok továbbra is rendkívül kevés fizikai 
ellenőrzést végeznek az import áruk esetében, annak ellenére, hogy az Európai 
Számvevőszék ezt gyakran ajánlotta, és hogy a vámok a 2008. évi költségvetés összes 
bevételének jelentős részét képezik; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy kérje a 
tagállamoktól, hogy találják meg a megfelelő egyensúlyt az importált árukra vonatkozó 
fizikai ellenőrzések és a gazdasági szereplők utólagos ellenőrzései között;

4. üdvözli a belsõ piac megvalósítására és fejlesztésére vonatkozó (12 02 01.) költségvetési 
sorra képzett kifizetési előirányzatok végrehajtási szintjének 92%-osra növelése 
tekintetében elért előrehaladást; megjegyzi, hogy a SOLVIT programra vonatkozó (12 02 
02.) költségvetési sor 48%-os végrehajtási szintje alacsony, és a 2009-es és a 2010-es 
költségvetésekben jelentős mértékben emelkednie kell;

5. elismeri, hogy a vámpolitikára képzett kifizetési előirányzatok 97%-os végrehajtási szintje 
(14 04 01. és 14 04 02. költségvetési sorok) az előző évhez képest jelentős előrelépést 
jelent, ami a számítási módszer javulásának köszönhető, és ösztönzi a Bizottságot, hogy 
ezen az úton haladjon tovább;

6. elismeri a fogyasztóvédelemre vonatkozó (17 02 01. és 17 02 02.) költségvetési sorokra 
képzett kifizetési előirányzatok végrehajtási szintjének 97%-osra növelése érdekében tett 
erőfeszítéseket.


