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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța liniilor bugetare 17 02 02 (activități în favoarea consumatorilor) și 
17 01 04 03 (gestiune administrativă) pentru realizarea efectivă a fiecărui program anual 
de lucru din Programul pentru protecția consumatorilor 2007-2013 și invită Comisia să 
asigure o publicitate mai largă tuturor granturilor disponibile, în special celor referitoare la 
acțiunile comune desfășurate în cadrul Regulamentului privind cooperarea în materie de 
protecție a consumatorului [Regulamentul (CE) nr. 2006/2004], pentru care nu a fost 
depusă nicio cerere; salută utilizarea fructuoasă a resurselor suplimentare (2 000 000 
EUR) prevăzute în 2009 pentru proiectul-pilot referitor la măsurile de monitorizare în 
domeniul politicii de protecție a consumatorilor;

2. salută edițiile ulterioare ale Tabloului de bord al piețelor de consum (TPC) ca instrument 
esențial pentru o monitorizare mai bună și o clasificare inovativă a piețelor; consideră că 
baza empirică care a fost creată ar trebui să constituie fundamentul noilor abordări de 
politică la nivel european și național și solicită Comisiei să utilizeze rezultatele TPC în 
procesul decizional din toate domeniile relevante;

3. ia act cu mare interes de transformarea Agenției Executive pentru Programul de Sănătate 
Publică în Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori și de încheierea primului an 
de funcționare în temeiul mandatului extins; felicită Agenția pentru atingerea țintelor 
stabilite pentru gestionarea granturilor și a contractelor din cadrul Programului pentru 
protecția consumatorilor (Decizia nr. 1926/2006/CE); consideră totuși problematică 
realizarea a 3% din plăți după termenul limită pentru efectuarea plăților;

4. salută îmbunătățirile efectuate, care au permis atingerea unei rate de execuție de 92% a 
creditelor de plată aferente realizării și dezvoltării pieței interne (linia bugetară 12 02 01); 
ia act de faptul că se așteaptă ca rata de execuție pentru programul SOLVIT (linia 
bugetară 12 02 02) să fie de aproape 92% ținând seama de plățile cumulate din 2008, 2009 
și 2010; reiterează necesitatea de a menține o linie bugetară separată pentru SOLVIT;

5. ia act de observațiile Curții de Conturi referitoare la bunurile introduse ilegal pe teritoriul 
UE (punctul 2.22 din Raportul anual al Curții) și de răspunsul Comisiei, care reia 
clarificările prevăzute în Codul vamal modernizat; solicită Comisiei să prezinte, cât mai 
curând posibil, un raport privind măsurile luate ca urmare a hotărârilor relevante ale Curții 
de Justiție.


