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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава значението на бюджетни редове 17 02 02 (действия в област на 
политиката за защита на потребителите) и 17 01 04 03 (разходи за 
административното управление) за ефективното изпълнение на всяка годишна 
работна програма в рамките на Програмата за защита на потребителите 2007—
2013 г. и приканва Комисията да повиши осведомеността за наличните 
безвъзмездни средства (по-специално по отношение на съвместните действия в 
рамките на регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите 
(Регламент (ЕО) № 2006/2004), по които не са получени заявления); изразява 
задоволство от ползотворното усвояване на допълнителните средства (2 000 000 
евро), предвидени през 2009 г. за пилотния проект за мерки за контрол в областта на 
политиката за защита на потребителите;

2. приветства следващите публикации на индекса за развитие на пазарите на дребно 
като важен инструмент за подобряване на мониторинга на пазарите и за 
иновативната им класификация; счита, че емпиричната основа, която беше 
създадена, следва да бъде източник на нови идеи за политиката на европейско и 
национално равнище и отправя искане към Комисията да използва резултатите от 
определянето на индекса за развитие на пазарите на дребно при определянето на 
своите политики във всички свързани области;

3. отбелязва с голям интерес преобразуването на Изпълнителната агенция по 
програмата за обществено здравеопазване в Изпълнителна агенция за 
здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC), и първата година от 
функционирането й съобразно разширения мандат;поздравява EAHC за постигането 
на целите, свързани с управлението на безвъзмездните средства и договорите в 
рамките на програмата за потребителите (Решение № 1926/2006/ЕО); счита обаче за 
проблематично, че при 3 % от плащанията не е спазен крайният срок;

4. приветства подобренията, предприети с цел постигане на степен на изпълнение от 
92 % за бюджетните кредити за плащания за осъществяването и развитието на 
вътрешния пазар (бюджетен ред 12 02 01); отбелязва, че степента на изпълнение за 
програма SOLVIT (бюджетен ред 12 02 02) се очаква да бъде приблизително 92 %, 
като се отчетат плащанията през 2008, 2009 и 2010 г., взети заедно; отново 
подчертава необходимостта да се запази отделен бюджетен ред за SOLVIT;

5. отбелязва забележките на Сметната палата за стоките, въведени незаконно на 
територията на ЕС (в точка 2.22 от нейния годишен доклад), както и отговора на 
Комисията, посочващ разяснението съгласно осъвременения Митнически кодекс; 
отправя искане към Комисията да представи доклад във възможно най-кратък срок 
относно последващите действия вследствие на съответните решения на Съда.


