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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za proračunski nadzor, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da so letna poročila o dejavnostih generalnih direktoratov in služb Komisije na 
spletu na voljo zgolj v enem jeziku; odločno poziva Komisijo, naj izboljša poročila za 
naslednja leta;

2. poudarja, da so v številnih primerih napake v izvrševanju proračuna posledica 
prezapletenih postopkov in pravil o odhodkih; zato spodbuja Komisijo, naj si prizadeva za 
poenostavitev pravnega okvira, da bi odpravili zlasti preostale težave v nekaterih 
kontrolnih sistemih;

3. obžaluje dejstvo, da se države članice še vedno redko odločajo za fizične preglede 
uvoženega blaga, čeprav jih je Evropsko računsko sodišče že večkrat priporočalo in 
čeprav carinske dajatve predstavljajo precejšen delež skupnih proračunskih prihodkov za 
leto 2008;  zato poziva Komisijo, naj od držav članic zahteva, da poiščejo ravnovesje med 
fizičnimi pregledi ob uvozu in revizijami po carinjenju subjektov;

4. pozdravlja izboljšave, vpeljane za dosego 92-odstotne uporabe sredstev za plačila na 
področju izvajanja in razvoja notranjega trga (proračunska vrstica 12 02 01); ugotavlja, da 
je stopnja uporabe za program SOLVIT (proračunska vrstica 12 02 02) le 48-odstotna, 
vendar se bo v proračunih za leti 2009 in 2010 predvidoma precej povečala;

5. priznava, da 97-odstotna stopnja uporabe sredstev za plačila na področju carinske politike 
(proračunski vrstici 14 04 01 in 14 04 02) po zaslugi izboljšane metode izračuna pomeni 
precejšnjo izboljšavo v primerjavi s prejšnjim letom, in spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
po tej poti;

6. ceni prizadevanja, opravljena za dosego 97-odstotne stopnje uporabe sredstev za plačila 
na področju potrošniške politike (proračunski vrstici 17 02 01 in 17 02 02).


