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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker betydelsen av budgetposterna 17 02 02 (EU-åtgärder på 
området konsumentpolitik) och 17 01 04 03 (för administrativa utgifter) för ett effektivt 
genomförande av varje årligt arbetsprogram inom konsumentprogrammet 2007–2013 och 
uppmanar kommissionen att öka informationen om tillgängliga bidrag (särskilt när det 
gäller gemensamma åtgärder inom ramen för förordningen om 
konsumentskyddssamarbete (förordning (EG) nr 2006/2004) för vilka inga ansökningar 
har mottagits). Parlamentet gläder sig över det givande utnyttjandet av de extra resurser 
(2 000 000 EUR) som tillhandahölls 2009 för pilotprojektet om övervakningsåtgärder på 
konsumentpolitikområdet.

2. Europaparlamentet välkomnar de kommande utgåvorna av resultattavlan för 
konsumentmarknaderna, som är ett viktigt verktyg för förbättrad övervakning och 
innovativ utvärdering av marknaderna. Parlamentet anser att den empiriska bas som har 
skapats bör ligga till grund för en ny politisk insikt på europeisk och nationell nivå, och 
uppmanar kommissionen att använda resultatet från resultattavlan för 
konsumentmarknaderna i samband med utformningen av sin politik på alla relevanta 
områden.

3. Europaparlamentet noterar med stort intresse ombildandet av genomförandeorganet för 
folkhälsoprogrammet till genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor och dess 
första verksamhetsår inom ramen för ett utvidgat mandat. Parlamentet gratulerar 
genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för att det uppnått de fastställda 
målen för förvaltningen av kontrakt och bidrag inom ramen för konsumentprogrammet 
(beslut nr 1926/2006/EG). Parlamentet anser dock att det är problematiskt att över tre 
procent av betalningarna gjordes efter det att tidsfristen löpt ut.

4. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts för att nå en genomförandegrad på 
92 procent för betalningsbemyndigandena för genomförande och utveckling av den inre 
marknaden (budgetpost 12 02 01). Parlamentet noterar att genomförandegraden för 
Solvit-programmet (budgetpost 12 02 02) förväntas närma sig 92 procent om 
betalningarna för 2008, 2009 och 2010 betraktas tillsammans. Parlamentet upprepar att det 
krävs en separat budgetpost för Solvit-programmet.

5. Europaparlamentet noterar revisionsrättens synpunkter i fråga om varor som på ett olagligt 
sätt har förts in i EU (punkt 2.22 i årsrapporten) och kommissionens svar, där man 
hänvisar till klargörandet i den moderniserade tullkodexen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt lämna en rapport om uppföljningen av domstolens 
relevanta domar.


