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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kontroli 
Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie pozycji w budżecie 17 02 02 (działania na rzecz konsumentów) 
oraz 17 01 04 03 (administracja i zarządzanie) dla skutecznej realizacji 
poszczególnych rocznych programów pracy w ramach programu ochrony 
konsumentów na lata 2007 – 2013 i zwraca się do Komisji Europejskiej o szersze 
rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych dotacji (szczególnie w odniesieniu 
do wspólnych działań podejmowanych w ramach rozporządzenia w sprawie 
współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (rozporządzenie (WE) nr 2006/2004), 
w przypadku których nie wpłynęły żadne wnioski); wyraża zadowolenie z owocnego 
wykorzystania dodatkowych zasobów (2 mln EUR) przeznaczonych w 2009 r. na 
projekt pilotażowy dotyczący środków nadzoru polityki ochrony konsumentów;

2. z zadowoleniem przyjmuje kolejne wydania tablic wyników dla rynków 
konsumenckich będących ważnym narzędziem służącym lepszej kontroli 
i innowacyjnemu uszeregowaniu rynków; uważa, że podstawa empiryczna, którą 
stworzono, powinna stanowić punkt wyjścia dla nowych koncepcji politycznych na 
szczeblu europejskim i krajowym i zwraca się do Komisji Europejskiej o to, by 
opracowując politykę UE we wszystkich odnośnych dziedzinach wykorzystywała 
tablice wyników dla rynków konsumenckich;

3. z dużym zainteresowaniem odnosi się do przekształcenia Agencji Wykonawczej 
Zdrowia Publicznego w Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów oraz do 
pierwszego roku działania Agencji w ramach rozszerzonego mandatu; gratuluje 
Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów osiągnięcia wyznaczonych celów 
w zakresie zarządzania dotacjami i umowami w ramach programu ochrony 
konsumentów (decyzja nr 1926/2006/WE); niemniej jednak uważa za niepokojący 
fakt, iż 3% płatności zostało dokonanych po upływie terminu płatności;

4. z zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane w celu osiągnięcia wynoszącego 92% 
wskaźnika realizacji środków na płatności przeznaczonych na wdrażanie i rozwój 
rynku wewnętrznego (pozycja w budżecie 12 02 01); zauważa, że przewidywany 
wskaźnik realizacji dla programu SOLVIT (pozycja w budżecie 12 02 02) ma wynieść 
blisko 92% po uwzględnieniu sumy płatności dokonanych w roku 2008, 2009 i 2010;
ponownie zwraca uwagę na potrzebę zachowania oddzielnej pozycji w budżecie dla 
programu SOLVIT;

5. zwraca uwagę na uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące towarów bezprawnie 
wprowadzanych na terytorium UE (w pkt 2.22 sprawozdania rocznego) oraz na 
odpowiedź Komisji Europejskiej wskazującą na wyjaśnienie zawarte 
w zmodernizowanym kodeksie celnym; zwraca się do Komisji o niezwłoczne 
przedłożenie sprawozdania z działań podejmowanych w następstwie odnośnych 
wyroków wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości.


