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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. benadrukt het belang van begrotingslijnen 17 02 02 (activiteiten ten behoeve van de 
consumenten) en 17 01 04 03 (administratief beheer) voor de doeltreffende uitvoering van 
de jaarlijkse werkprogramma's in het consumentenprogramma 2007-2013, en verzoekt de 
Commissie om meer bekendheid te geven aan de beschikbare subsidies (vooral wat betreft 
de gemeenschappelijke optredens in het kader van de verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (verordening (EG) 
nr. 2006/2004), waarvoor geen enkele aanvraag werd gedaan); is ingenomen met het 
vruchtdragende gebruik van de extra middelen (2 000 000 euro) die in 2009 zijn 
uitgetrokken voor het proefproject betreffende toezichtmaatregelen op het gebied van het 
consumentenbeleid;

2. verheugt zich over de komende publicaties van het scorebord voor de 
consumentenmarkten, dat een belangrijk hulpmiddel vormt om het markttoezicht te 
verbeteren en de markten op vernieuwende wijze te rangschikken; is van mening dat de 
gecreëerde empirische grondslag aan de basis moet liggen van nieuwe beleidsinzichten op 
Europees en nationaal niveau, en vraagt de Commissie de resultaten van het scorebord 
voor de consumentenmarkten in alle relevante onderdelen van haar beleidsvorming te 
gebruiken;

3. neemt met grote interesse kennis van de omvorming van het Agentschap voor het 
volksgezondheidsprogramma tot Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en 
consumenten (EAHC) en van het eerste werkingsjaar van dit agentschap sinds de 
verlenging van zijn mandaat; feliciteert het EAHC met de verwezenlijking van de gestelde 
doelen voor het beheer van subsidies en contracten in het kader van het 
consumentenprogramma (besluit nr. 1926/2006/EG); acht het niettemin problematisch dat 
3% van de betalingen pas heeft plaatsgevonden na afloop van de betalingstermijn;

4. is ingenomen met de inspanningen die gedaan zijn om tot een uitvoeringspeil van 92% 
van betalingskredieten voor de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt 
(begrotingslijn 12 02 01) te komen; stelt vast dat het uitvoeringspeil voor het SOLVIT-
programma (begrotingslijn 12 02 02) waarschijnlijk bijna 92% zal bedragen, rekening 
houdend met alle betalingen die in 2008, 2009 en 2010 gedaan zijn; herhaalt dat de 
afzonderlijke begrotingslijn voor SOLVIT behouden moet blijven;

5. wijst op de beschouwingen van de Rekenkamer met betrekking tot goederen die het EU-
grondgebied op illegale wijze zijn binnengebracht (zie punt 2.22 van zijn jaarverslag) en 
het antwoord hierop van de Commissie met de verduidelijking uit het gemoderniseerde 
douanewetboek; vraagt dat de Commissie zo snel mogelijk verslag uitbrengt aan het 
Parlement over het aan de relevante uitspraken van het Hof van Justitie gegeven gevolg.


