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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, cik nozīmīga ir budžeta pozīcija 17 02 02 (ES rīcība patērētāju aizsardzības 
politikas jomā) un 17 01 04 03 (administratīvās pārvaldības uzdevumi), lai efektīvi 
izpildītu ikvienu Patērētāju programmā 2007.–2013. gadam ietverto gada darba 
programmu, un aicina Komisiju plašāk izziņot informāciju par pieejamajām subsīdijām (jo 
īpaši gadījumos, kad nav saņemti pieteikumi attiecībā uz kopīgām darbībām, kas saistītas 
ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Regula (EK) 
Nr. 2006/2004)); pauž gandarījumu par lietderīgo papildu līdzekļu (EUR 2 000 000) 
izlietojumu, kurus 2009. gadā piešķīra izmēģinājuma projektam saistībā ar uzraudzības 
pasākumiem patērētāju politikas jomā;

2. atzinīgi vērtē regulāros Patēriņa tirgu rezultātu pārskata (PTRP) izdevumus un uzskata, ka 
tie ir nozīmīgs instruments, ar ko panākt tirgu labāku uzraudzību un novatorisku 
klasificēšanu; uzskata, ka uz radītās empīriskās bāzes ir jāveido jauni Eiropas un 
dalībvalstu mēroga politikas plāni, un prasa Komisijai PTRP izmantot politikas veidošanā 
visās attiecīgajās jomās;

3. pauž lielu interesi par Veselības aizsardzības programmas izpildaģentūras pārveidošanu 
Veselības un patērētāju izpildaģentūrā (VPI) un par tās pirmo darbības gadu paplašinātu 
pilnvaru apstākļos; pauž atzinību VPI, ka tā ir sasniegusi subsīdiju un līgumu pārvaldības 
mērķus, kas noteikti atbilstīgi Patērētāju programmai (Lēmums Nr. 1926/2006/EK); tomēr 
par problēmu atzīst to, ka 3 % maksājumu veikti pēc maksājumu termiņa;

4. atzinīgi vērtē veiktos uzlabojumus, lai sasniegtu 92 % izpildes līmeni attiecībā uz 
maksājumu apropriācijām iekšējā tirgus īstenošanai un attīstībai (budžeta 
pozīcija 12 02 01); norāda — sagaidāms, ka Solvit programmas (budžeta 
pozīcija 12 02 02) izpildes līmenis būs tuvu 92 %, ņemot vērā 2008., 2009. un 2010. gada 
maksājumu kopsummu; atkārtoti norāda, ka Solvit programmai ir jāsaglabā atsevišķa 
budžeta pozīcija;

5. pieņem zināšanai Revīzijas palātas apsvērumus par ES teritorijā nelikumīgi ievestajām 
precēm (gada pārskata 2.22. punkts) un Komisijas atbildi, norādot modernizētajā muitas 
kodeksā ietverto precizējumu; prasa Komisijai pēc iespējas drīz ziņot par pēcpārbaudes 
rezultātiem, ņemot vērā attiecīgos Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.


