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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. regretă că rapoartele anuale de activitate ale direcțiilor generale și ale serviciilor Comisiei 
sunt disponibile online într-o singură limbă; îndeamnă Comisia să îmbunătățească situația 
în rapoartele de anul viitor;

2. subliniază că, în multe situații, erorile de execuție a bugetului sunt consecința normelor și 
procedurilor prea complexe care reglementează cheltuielile; încurajează, prin urmare, 
Comisia să își sporească eforturile de simplificare a cadrului juridic, în special pentru a 
rezolva problemele rămase în anumite sisteme de control; 

3. regretă că frecvența controalelor fizice efectuate de statele membre asupra importurilor 
rămâne extrem de scăzută, în ciuda recomandărilor repetate ale Curții de Conturi 
Europene și a faptului că taxele vamale reprezintă o parte considerabilă a veniturilor totale 
din bugetul 2008; invită, așadar, Comisia să solicite statelor membre să găsească un 
echilibru corespunzător între controalele fizice la import și auditările ulterioare ale 
operatorilor;

4. salută îmbunătățirile efectuate care au permis atingerea unei rate de execuție de 92% a 
creditelor de plată aferente realizării și dezvoltării pieței interne (linia bugetară 12 02 01); 
ia act de rata scăzută de execuție de 48% a programului SOLVIT (linia bugetară 12 02 
02), care se așteaptă să crească în mod considerabil în bugetele 2009 și 2010;

5. recunoaște că o rată de execuție de 97% a creditelor de plată aferente politicii vamale 
(liniile bugetare 14 04 01 și 14 04 02) reprezintă un progres semnificativ în comparație cu 
exercițiul precedent, datorită unei metode de calcul îmbunătățite, și încurajează Comisia 
să continue în același mod;

6. apreciază eforturile care au permis atingerea unei rate de execuție de 97% a creditelor de 
plată aferente acțiunilor de protecție a consumatorilor (liniile bugetare 17 02 01 și 
17 02 02).


