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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad biudžeto eilutės 17 02 02 (veikla vartotojų labui) ir 17 01 04 03 (susijusi su 
administraciniu valdymu) svarbios norint veiksmingai įgyvendinti kiekvieną metinę darbo 
programą, kuri numatyta pagal 2007–2013 m. vartotojų programą, ir ragina Komisiją 
išsamiau viešinti informaciją apie prieinamas subsidijas (ypač kai tai susiję su bendrais 
veiksmais, vykdomais remiantis Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 
srityje (Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004) nuostatomis, dėl kurių negauta paraiškų); 
palankiai vertina tai, kad veiksmingai panaudoti papildomi ištekliai (2 000 000 eurų), 
2009 m. skirti bandomajam stebėsenos priemonių, taikomų vartotojų politikos srityje, 
projektui;

2. teigiamai vertina tai, kad toliau leidžiama Vartotojų rinkos rezultatų suvestinė – svarbi 
stebėsenos gerinimo ir pažangaus rinkų vertinimo priemonė; mano, kad teikiant naujas 
Europos ir nacionalinio lygmens politikos įžvalgas turėtų būti remiamasi sukurtu 
empiriniu pagrindu, ir ragina Komisiją kuriant visų susijusių sričių politiką remtis 
Vartotojų rinkos rezultatų suvestinės rezultatais;

3. su dideliu susidomėjimu atkreipia dėmesį į tai, kad Visuomenės sveikatos vykdomoji 
įstaiga pertvarkyta į Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąją agentūrą, ir kad tai pirmieji 
jos veiklos pratęsus įgaliojimą metai; sveikina Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąją 
agentūrą, pasiekusią pagal vartotojų politikos veiksmų programą (Sprendimas 
Nr. 1926/2006/EB) nustatytus subsidijų ir sutarčių valdymo siekius; tačiau mano, jog 
problemiška tai, kad 3 proc. mokėjimų atlikta pasibaigus terminui;

4. teigiamai vertina patobulinimus, kuriuos atlikus užtikrintas 92 proc. kreditų mokėjimų 
vidaus rinkai įgyvendinti ir vystyti (biudžeto eilutė 12 02 01) rodiklis; atsižvelgdamas į 
kartu 2008, 2009 ir 2010 m. laikotarpiu atliktus sąskaitų mokėjimus pažymi, jog tikisi, kad 
programos SOLVIT įvykdymo rodiklis (biudžeto eilutė 12 02 02) bus arti 92 proc.; 
pakartoja, kad būtina išsaugoti atskirą programos SOLVIT biudžeto eilutę;

5. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas dėl neteisėtai į ES teritoriją patekusių prekių 
(metinės ataskaitos 2.22 punktas) ir į Komisijos atsakymą, kuriame pateikiamas pagal 
Modernizuotą muitinės kodeksą parengtas paaiškinimas; ragina Komisiją kuo greičiau 
informuoti apie tai, kaip vykdomos atitinkamos Teisingumo Teismo nutartys.


