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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва със задоволство увеличението на степента на изпълнение на бюджетните 
кредити за плащания по дял 12; изразява загриженост предвид ниската степен на 
изпълнение в областта на политиката за защита на потребителите и призовава 
Комисията да предприеме необходимите мерки за подобряване на надеждността на 
прогнозите за нуждите от плащания;

2. приветства инициативата на Комисията да организира семинари в държавите-
членки с цел да бъдат разгледани проблемите, които националните администрации 
срещат при прилагането и изпълнението на законодателството в областта на 
вътрешния пазар; счита, че това ще има положителен ефект върху резултатите от 
прилагането;

3. приветства значението, което Комисията отдава на популяризирането на SOLVIT и 
EU Pilot като алтернативни механизми за решаване на проблеми, и призовава 
Комисията да увеличи усилията си в това отношение; припомня подкрепата си за 
създаването на отделен бюджетен ред за SOLVIT; приветства обновения портал 
„Вашата Европа“ в качеството му на обща начална уебстраница, която дава достъп 
до информация за правата в различните сектори, както и до услуги за подпомагане;

4. приветства продължаването на финансовата подкрепа за Мрежата на европейските 
потребителски центрове, както и възлагането на проучване за оценка на нейната 
ефективност; призовава Комисията да използва заключенията от проучването и да 
предприеме действия, за да подобри качеството на предлаганите услуги и да 
повиши осведомеността на потребителите за Мрежата на европейските 
потребителски центрове;

5. призовава Комисията да увеличи усилията си, за да гарантира, че финансовите 
отчети на държавите-членки за целите на традиционните собствени ресурси са 
точни, и да засили националния митнически надзор, за да се избегнат грешки в 
сумите на събираните традиционни собствени ресурси, в съответствие с 
препоръката на Сметната палата (точка 2.21);

6. отчита усилията, които Комисията полага за прилагането на Модернизирания 
митнически кодекс; отбелязва забавянията в процеса и настоятелно призовава 
Комисията да определи по-реалистичен краен срок.


