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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker med tilfredshed stigningen i gennemførelsesgraden for betalingsbevillinger i 
afsnit 12; er bekymret over den lave gennemførelsesgrad på det forbrugerpolitiske område 
og opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at 
overslagene over betalingsbehov kan blive mere pålidelige;

2. påskønner Kommissionens initiativ vedrørende afholdelse af workshopper i 
medlemsstaterne, der skal tage fat på de problemer, som de nationale forvaltninger møder 
i forbindelse med gennemførelse og håndhævelse af lovgivning vedrørende det indre 
marked;  mener, at det vil få en positiv virkning for gennemførelsesresultaterne;

3. glæder sig over den betydning, som Kommissionen tillægger fremme af SOLVIT og EU-
Pilot som alternative problemløsningsmekanismer, og opfordrer Kommissionen til at øge 
sine bestræbelser i denne henseende; erindrer om sin støtte til en separat budgetpost for 
SOLVIT; glæder sig over den nye udformning af internetportalen Dit Europa, hvorfra der 
nu er adgang til oplysninger om rettigheder inden for en række forskellige områder og til 
diverse støttetjenester;

4. glæder sig over den fortsatte finansielle støtte til Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre og over, at der er bestilt en undersøgelse til vurdering af dets effektivitet; 
opfordrer Kommissionen til at støtte sig til konklusionerne i denne undersøgelse og til at 
træffe foranstaltninger med henblik på både at forbedre kvaliteten af de tilbudte tjenester 
og øge forbrugernes kendskab til Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre;

5. opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats for sikre, at medlemsstaternes 
regnskabsopgørelser hvad angår de traditionelle egne indtægter er nøjagtige, og til at 
forstærke de nationale toldmyndigheders tilsyn for at undgå fejl i beløbsopgivelserne for 
de indsamlede traditionelle egne indtægter, jf. Revisionsrettens henstilling (punkt 2.21);

6. anerkender den indsats, Kommissionen har gjort med gennemførelsen af den 
moderniserede toldkodeks; bemærker forsinkelserne i forløbet og opfordrer 
Kommissionen til at fastsætte en mere realistisk tidsfrist.


