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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja, kad su Komisijos generalinių direktoratų ir tarnybų metinėmis veiklos 
ataskaitomis internete galima susipažinti tik viena kalba; ragina Komisiją pagerinti padėtį 
atsižvelgiant į ateinančių metų ataskaitas;

2. nurodo, kad daugeliu atvejų klaidos vykdant biudžetą daromos dėl pernelyg sudėtingų 
išlaidų tvarkymo taisyklių ir procedūrų; taigi ragina Komisiją toliau stengtis supaprastinti 
teisinį pagrindą ir ypač siekti išspręsti likusias kai kurių kontrolės sistemų problemas;

3. apgailestauja dėl to, kad valstybės narės vis dar atlieka nedaug fizinių importo 
patikrinimų, nepaisydamos dažnų Europos Audito Rūmų rekomendacijų ir to, kad muito 
mokesčiai sudaro didelę dalį visų 2008 m. biudžeto pajamų; taigi ragina Komisiją 
paprašyti valstybių narių rasti tinkamą importo metu atliekamų fizinių patikrinimų ir po 
muitinio įforminimo atliekamų ūkinės veiklos vykdytojų auditų pusiausvyrą;

4. džiaugiasi, kad padaryta pažanga ir panaudota 92 proc. vidaus rinkos įgyvendinimui ir 
vystymui skirtų mokėjimų asignavimų (biudžeto eilutė 12 02 01 ); pažymi, kad panaudota 
mažai (48 proc.) SOLVIT programai įgyvendinti skirtų lėšų (biudžeto eilutė 12 02 02), 
kurių vykdant 2009 ir 2010 m. biudžetus, tikimasi, bus panaudota kur kas daugiau;

5. pripažįsta, kad pagerinus skaičiavimų metodą mokėjimų asignavimų, skirtų muitinių 
politikos srityje, panaudojimo rodiklis kur kas geresnis (97 proc.) negu praeitais metais, ir 
ragina Komisiją ir toliau taip daryti;

6. palankiai vertina pastangas panaudoti 97 proc. mokėjimų asignavimų, skirtų vartotojų 
apsaugos programai (biudžeto eilutės 17 02 01 ir 17 02 02).


