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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. betreurt dat de jaarlijkse activiteitenverslagen van de directoraten-generaal en de diensten 
van de Commissie slechts in één taal online beschikbaar zijn; dringt er bij de Commissie 
op aan deze situatie te verbeteren voor de verslagen van volgend jaar;

2. wijst erop dat fouten bij de uitvoering van de begroting in veel gevallen een gevolg zijn 
van regels en procedures voor uitgaven die te complex zijn; moedigt de Commissie 
bijgevolg aan verdere inspanningen te leveren om het rechtskader te vereenvoudigen, met 
name om de resterende problemen met betrekking tot bepaalde controlesystemen op te 
lossen;

3. betreurt het feit dat de frequentie van de materiële controles door de lidstaten van 
ingevoerde goederen laag blijft, ondanks frequente aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer en ondanks het feit dat douanerechten een aanzienlijk deel van de totale 
inkomsten voor de begroting voor 2008 uitmaken; roept bijgevolg de Commissie op de 
lidstaten te vragen de juiste balans te vinden tussen materiële controles bij invoer en 
controles van exploitanten na inklaring;

4. is verheugd over de verbeteringen die hebben geleid tot een uitvoeringspercentage van 
92% van de betalingskredieten voor de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne 
markt (begrotingslijn 12 02 01); wijst op het lage uitvoeringspercentage voor het 
programma Solvit (begrotingslijn 12 02 02), waarvan wordt verwacht dat het in de 
begroting voor 2009 en 2010 aanzienlijk wordt verhoogd;

5. erkent dat een uitvoeringspercentage van 97% van de betalingskredieten in het kader van 
het douanebeleid (begrotingslijnen 14 04 01 en 14 04 02) een aanzienlijke verbetering 
betekent in vergelijking met het vorige jaar, dankzij een verbeterde berekeningsmethode, 
en moedigt de Commissie aan op deze weg voort te gaan;

6. waardeert de inspanningen die werden geleverd om te komen tot een 
uitvoeringspercentage van 97% van de betalingskredieten voor het consumentenbeleid 
(begrotingslijnen 17 02 01 en 17 02 02).


