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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att verksamhetsrapporterna från kommissionens 
generaldirektorat och enheter finns tillgängliga online på endast ett språk. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förbättra situationen för det kommande årets rapporter.

2. Europaparlamentet påpekar att fel i samband genomförandet av budgeten ofta är en 
konsekvens av att reglerna och förfarandena för utgifter är för komplicerade. Parlamentet 
uppmuntrar därför kommissionen att göra ytterligare insatser för att förenkla den rättsliga 
ramen, särskilt för att lösa de återstående problemen i vissa kontrollsystem.

3. Europaparlamentet beklagar det faktum att medlemsstaterna gör väldigt få fysiska 
kontroller av import, trots revisionsrättens många rekommendationer och det faktum att 
tullinkomsterna utgör en stor del av de totala inkomsterna i budgeten för 2008. 
Parlamentet vill därför att kommissionen uppmanar medlemsstaterna att finna en lämplig 
balans mellan fysiska kontroller av import och revisioner efter klarering av aktörer.

4. Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts för att nå en genomförandegrad 
på 92 procent för betalningsbemyndigandena för genomförande och utveckling av den 
inre marknaden (budgetpost 12 02 01). Parlamentet noterar den låga genomförandegraden 
på 48 procent för programmet Solvit (budgetpost 12 02 02), som förväntas öka betydligt i 
budgetarna för 2009 och 2010.

5. Europaparlamentet medger att en genomförandegrad på 97 procent för 
betalningsbemyndigandena för tullpolitik (budgetposterna 14 04 01 och 14 04 02) är en 
stor förbättring jämfört med föregående år tack vare en förbättrad beräkningsmetod, och 
uppmanar kommissionen att fortsätta på denna väg.

6. Europaparlamentet uppskattar de insatser som gjorts för att nå en genomförandegrad på 
97 procent för betalningsbemyndigandena för programmet för konsumentpolitik 
(budgetposterna 17 02 01 och 17 02 02).


