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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger betydningen af budgetpost 17 02 02 (aktiviteter til fordel for forbrugerne) og 
17 01 04 03 (udgifter til den administrative forvaltning) for en effektiv gennemførelse af 
hvert enkelte årlige arbejdsprogram under forbrugerprogrammet 2007-2013 og opfordrer 
Kommissionen til at øge åbenheden omkring de disponible tilskud (navnlig hvad angår de 
fælles aktioner inden for rammerne af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde 
(forordning (EF) nr. 2006/2004), hvor der ikke blev modtaget nogen ansøgninger); glæder 
sig over den udbytterige anvendelse af de yderligere midler (2 000 000 EUR), som i 2009 
var afsat til pilotprojektet vedrørende overvågningsforanstaltninger inden for 
forbrugerpolitik;

2. glæder sig over de efterfølgende udgaver af scoreboard for forbrugermarkederne (CMS), 
som er et vigtigt værktøj til forbedret overvågning og innovativ vurdering af markeder; 
mener, at det empiriske grundlag, som er blevet skabt, bør være grundlaget for en ny 
politisk indsigt på europæisk og nationalt plan, og anmoder Kommissionen om at bruge 
resultaterne af CMS i sin politikudformning på alle relevante områder;

3. bemærker med stor interesse omdannelsen af Forvaltningsorganet for 
Folkesundhedsprogrammet til Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) og 
dets første driftsår med et udvidet mandat; lykønsker EACH med, at det har nået de 
fastsatte mål for forvaltning af tilskud og kontrakter under forbrugerprogrammet 
(afgørelse nr. 1926/2006/EF); mener ikke desto mindre, at det er problematisk, at 3 % af 
betalingerne blev gennemført efter betalingsfristen;

4. glæder sig over de fremskridt, der er gjort for at nå en gennemførelsesgrad på 92 % for 
betalingsbevillinger til gennemførelse og udvikling af det indre marked (budgetpost 
12 02 01); bemærker, at gennemførelsesgraden for SOLVIT-programmet (budgetpost 
12 02 02) forventes at være tæt på 92 %, når betalingerne i 2008, 2009 og 2010 betragtes 
samlet; gentager behovet for stadig at have en separat budgetpost for SOLVIT;

5. bemærker Revisionsrettens bemærkninger om varer, der ulovligt er indført på EU's 
område (i punkt 2.22 i dens årsberetning), og Kommissionens svar med præciseringen, 
som fremgår af den moderniserede toldkodeks; opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at rapportere tilbage på den opfølgning, der er sket på Domstolens relevante domme.


