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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kontroli
Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. ubolewa nad tym, że roczne sprawozdania z działalności dyrekcji generalnych i służb 
Komisji dostępne są w internecie tylko w jednym języku; wzywa Komisję do zadbania o 
to, aby sytuacja uległa poprawie w przypadku przyszłorocznych sprawozdań;

2. wskazuje, że w wielu przypadkach błędy popełnione przy wykonywaniu budżetu 
wynikają ze zbyt skomplikowanych zasad i procedur dotyczących wydatków; zachęca w 
związku z tym Komisję do podejmowania dalszych wysiłków w celu uproszczenia ram 
prawnych, zwłaszcza aby rozwiązać problemy, jakie wciąż występują w niektórych 
systemach kontroli;

3. ubolewa nad faktem, że częstotliwość dokonywanych przez państwa członkowskie 
fizycznych kontroli towarów importowanych wciąż jest bardzo niska, pomimo częstych 
zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i faktu, że opłaty celne stanowią 
znaczną część ogólnych dochodów budżetu na rok 2008; dlatego wzywa Komisję do 
zwrócenia się do państw członkowskich o znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy 
fizycznymi kontrolami towarów importowanych a przeprowadzanymi po odprawie celnej 
kontrolami podmiotów gospodarczych;

4. z zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane w celu osiągnięcia wynoszącego 92% 
wskaźnika realizacji środków na płatności przeznaczonych na wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego (linia budżetowa 12 02 01); odnotowuje niski wskaźnik realizacji (48%) 
programu SOLVIT (linia budżetowa 12 02 02), co do którego oczekuje się, że znacznie 
wzrośnie w budżetach na 2009 i 2010 r.;

5. przyznaje, że osiągnięcie wynoszącego 97% wskaźnika realizacji środków na płatności w 
zakresie polityki celnej (linie budżetowe 14 04 01 i 14 04 02) jest znacznym postępem w 
stosunku do poprzedniego roku, co jest wynikiem stosowania ulepszonej metody 
obliczeniowej, oraz zachęca Komisję do dalszych działań w tym kierunku;

6. docenia wysiłki włożone w osiągnięcie wynoszącego 97% wskaźnika realizacji środków 
na płatności przeznaczonych na program ochrony konsumentów (linie budżetowe 
17 02 01 i 17 02 02).


