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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza a 17 02 02 jogcímcsoport (fogyasztók érdekeit szolgáló tevékenységek) és a 
17 01 04 03 jogcím (igazgatási kiadások) fontosságát a 2007–2013-ra vonatkozó 
fogyasztóvédelmi program keretén belüli éves munkaprogramok hatékony 
végrehajtásában, és felkéri a Bizottságot, hogy fokozza a rendelkezésre álló 
támogatásokról szóló tájékoztatást (különösen a fogyasztóvédelmi együttműködésről 
szóló rendelet (2006/2004/EK) keretében megvalósuló közös fellépéseket illetően, 
melyekre nem érkeztek pályázatok); elégedett a fogyasztóvédelmi politika 
intézkedéseinek nyomon követésére vonatkozó kísérleti projektre biztosított 2009. évi 
kiegészítő források (2 millió EUR) eredményes felhasználásával;

2. üdvözli a fogyasztói piaci eredménytábla következő kiadásait mint a piacok jobb nyomon 
követését és innovatív rangsorolását lehetővé tévő fontos eszközöket; úgy véli, hogy a 
létrehozott tapasztalati alapnak kell az új politikai látásmód alapjának lennie európai és 
nemzeti szinten, és kéri a Bizottságot, hogy a politikák kialakítása során a fogyasztói piaci 
eredménytábla eredményeit valamennyi releváns területen használja fel;

3. nagy érdeklődéssel veszi tudomásul a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala 
Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséggé (EAHC) történő átalakítását és 
működésének a kibővített megbízatás alatti első évét; gratulál az EAHC-nek a 
fogyasztóvédelmi program keretén belüli támogatások és szerződések ügyvitele 
tekintetében meghatározott célok eléréséért (1926/2006/EK határozat); problémásnak 
tartja mindazonáltal, hogy a kifizetések 3%-át a fizetési határidő után teljesítették;

4. üdvözli a belső piac megvalósítására és fejlesztésére (12 02 01 jogcímcsoport) vonatkozó 
kifizetési előirányzatok 92%-os végrehajtási arányának elérése érdekében tett javításokat; 
megjegyzi, hogy a SOLVIT-program (12 02 02 jogcímcsoport) végrehajtási aránya 
várhatóan közel 92%-os lesz, együttesen számításba véve a 2008-as, 2009-es és 2010-es 
kifizetéseket; ismételten hangsúlyozza a SOLVIT-ra vonatkozó külön költségvetési tétel 
fenntartásának szükségességét;

5. tudomásul veszi a Számvevőszék megállapításait az EU területére jogellenesen beléptetett 
árukról, valamint a Bizottság válaszát, mely jelzi a Modernizált Vámkódex által nyújtott 
pontosításokat; kéri a Bizottságot, hogy mielőbb tegyen jelentést a Bíróság releváns 
ítéleteinek nyomon követéséről.


