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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomembnost proračunskih vrstic 17 02 02 (ukrepi Skupnosti na področju 
potrošniške politike) in 17 01 04 03 (odhodki za upravno poslovodenje) za učinkovito 
izvajanje vsakokratnega letnega delovnega programa v okviru programa varstva 
potrošnikov 2007–2013 in poziva Komisijo, naj izboljša obveščenost v zvezi z 
razpoložljivimi subvencijami (zlasti kar zadeva skupne ukrepe v okviru uredbe o 
sodelovanju na področju varstva potrošnikov (Uredba (ES) št. 2006/2004), za katere ni 
bilo prejetih prijav); je zadovoljen s koristno uporabo dodatnih sredstev (2.000.000 EUR), 
ki so bili v letu 2009 namenjeni pilotnemu projektu za nadzorne ukrepe na področju 
potrošniške politike;

2. pozdravlja nadaljnje izdaje pregleda stanja potrošniških trgov (Consumer Markets 
Scoreboard), saj gre za pomembno orodje za boljši nadzor in inovativno točkovanje trgov; 
meni, da mora biti ustvarjena empirična podlaga temelj razumevanja nove politike na 
evropski in nacionalni ravni, ter poziva Komisijo, naj uporabi rezultate pregleda stanja 
potrošniških trgov pri sprejemanju političnih odločitev na vseh ustreznih področjih;

3. z velikim zanimanjem spremlja preoblikovanje Izvajalske agencije za javno zdravje v 
Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike ter njeno prvo leto delovanja v razširjenem 
mandatu; čestita Izvajalski agenciji za zdravje in potrošnike, da je dosegla cilje glede 
upravljanja subvencij in pogodb, določene v programu varstva potrošnikov (sklep št. 
1926/2006/ES); kljub temu ni zadovoljen s tem, da je bilo 3 % plačil opravljenih po roku 
za plačilo; 

4. pozdravlja izboljšave, vpeljane za dosego 92-odstotne uporabe sredstev za plačila na 
področju izvajanja in razvoja notranjega trga (proračunska vrstica 12 02 01); ugotavlja, da 
bo stopnja uporabe za program SOLVIT (proračunska vrstica 12 02 02), upoštevajoč 
skupni znesek plačil v letih 2008, 2009 in 2010, predvidoma skoraj 92-odstotna; ponovno 
poudarja, da je treba za SOLVIT ohraniti ločeno proračunsko vrstico;

5. je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča v zvezi z blagom, ki je bilo nezakonito 
pripeljano na ozemlje EU (v točki 2.22 letnega poročila), in odgovorom Komisije, v 
katerem spominja na pojasnilo v posodobljenem kazenskem zakoniku; poziva Komisijo, 
naj kakor hitro mogoče poroča o nadaljnjem spremljanju ustreznih sodb Sodišča.


