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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. elégedetten veszi tudomásul, hogy nőtt a 12. cím kifizetési előirányzatainak végrehajtási 
aránya; aggódik az alacsony végrehajtási ráta miatt a fogyasztóvédelmi politika területén, 
és felhívja a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a kifizetési igényekre 
vonatkozó előrejelzések megbízhatóságának javítása érdekében;

2. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy szemináriumokat szervez a 
tagállamokban azon problémák orvoslása érdekében, amelyekkel a nemzeti 
közigazgatások a belső piaci jogszabályok végrehajtása és érvényesítése során 
találkoznak; úgy véli, hogy ez pozitív hatással lenne a végrehajtás eredményességére 
nézve;

3. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak tartja a SOLVIT és az EU Pilot alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok támogatását, és felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit; emlékeztet, hogy támogatja, hogy a SOLVIT külön 
költségvetési sort kapjon; üdvözli „Az Ön Európája” elnevezésű megújult internetes 
portált, amely egyetlen honlapon biztosít hozzáférést különböző területek joganyagával 
kapcsolatos információkhoz és a segítséget nyújtó szolgáltatásokhoz;

4. üdvözli az Európai Fogyasztói Központok hálózatának (ECC Network, EFK-Hálózat) 
nyújtott folyamatos pénzügyi támogatást, valamint a hatékonyságának értékelése 
érdekében megrendelt tanulmányt; felhívja a Bizottságot, hogy vonja le a 
következtetéseket e tanulmányból, és tegyen lépéseket a kínált szolgáltatások 
minőségének javítása és az EFK-Hálózat ismertségének fokozása érdekében a fogyasztók 
körében;

5. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak biztosítása érdekében, hogy a 
tagállamok elszámolásai a hagyományos saját források tekintetében pontosak legyenek, és 
hogy a beszedett hagyományos saját források összegével kapcsolatos hibák elkerülése 
érdekében a Számvevőszék ajánlásával (2.21 pont) összhangban fokozódjanak a nemzeti 
vámellenőrzések;

6. tudomásul veszi a Bizottság által a Modernizált Vámkódex végrehajtása terén tett 
erőfeszítéseket; tudomásul veszi, hogy az eljárás késedelmet szenved, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy állapítson meg reálisabb határidőt.


