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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že výročné správy o činnosti generálnych riaditeľstiev 
a útvarov Komisie sú na internete dostupné len v jednom jazyku; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby tento stav zlepšila pri vypracovávaní budúcoročných správ;

2. poukazuje na skutočnosť, že mnohé chyby, ktoré vznikajú v priebehu plnenia rozpočtu, 
sú zapríčinené príliš komplikovanými výdavkovými pravidlami a postupmi; podporuje 
preto Komisiu v ďalšom úsilí o zjednodušenie právneho rámca, pričom hlavným cieľom je 
vyriešiť problémy, ktoré pretrvávajú v niektorých kontrolných systémoch;

3. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že členské štáty vykonávajú veľmi málo fyzických 
kontrol dovozu, a to napriek početným odporúčaniam Európskeho dvora audítorov 
a skutočnosti, že clá tvoria významnú časť celkového príjmu v rozpočte za rok 2008; 
vyzýva preto Komisiu, aby požiadala členské štáty o udržanie náležitej rovnováhy medzi 
fyzickými kontrolami pri dovoze a audítorskými kontrolami dopravcov po colnom konaní;

4. víta pokroky v dosiahnutí miery plnenia vo výške 92 % v prípade platobných prostriedkov 
určených na uskutočňovanie a rozvoj vnútorného trhu (rozpočtový riadok 12 02 01); berie 
na vedomie nízku mieru plnenia vo výške 48 % v prípade programu SOLVIT (rozpočtový 
riadok 12 02 02), ktorej výrazné zvýšenie sa očakáva v rozpočtoch za rok 2009 a 2010;

5. uznáva, že miera plnenia vo výške 97 % týkajúca sa platobných prostriedkov v oblasti 
colnej politiky (rozpočtové riadky 14 04 01 a 14 04 02) predstavuje vďaka zlepšenej 
metóde výpočtu značný pokrok v porovnaní s predošlým rokom a podporuje Komisiu, 
aby pokračovala v tomto duchu;

6. oceňuje úsilie vynaložené na dosiahnutie miery plnenia vo výške 97 % v prípade 
platobných prostriedkov pre program na ochranu spotrebiteľa (rozpočtové riadky 17 02 01 
a 17 02 02).


