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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugdamasis pažymi, kad išaugo mokėjimų asignavimų pagal 12 antraštinę dalį 
panaudojimo lygis;  yra susirūpinęs dėl mažo panaudojimo lygio vartotojų politikos srityje 
ir ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių ir pagerinti prognozių, susijusių su mokėjimų 
poreikiais, patikimumą;

2. pritaria Komisijos iniciatyvai organizuoti seminarus valstybėse narėse, kad būtų galima 
spręsti problemas, su kuriomis susiduria nacionalinės administracijos, įgyvendindamos 
vidaus rinką reglamentuojančius įstatymus ir užtikrindamos jų laikymąsi;  mano, kad tai 
turės teigiamą poveikį įgyvendinimo rezultatams;

3. džiaugiasi dideliu dėmesiu, kurį Komisija skiria Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo 
(SOLVIT) ir ES bandomųjų projektų, kaip alternatyvių problemų sprendimo priemonių, 
skatinimui ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų šioje srityje; primena, jog pritaria 
tam, kad biudžete būtų sukurta atskira eilutė, skirta tinklui SOLVIT; džiaugiasi pakeistu 
portalu „Jūsų Europa“ kaip bendros duomenų įvesties tinklaviete, suteikiančia prieigą prie 
informacijos apie teises įvairiuose sektoriuose, taip pat prie pagalbos paslaugų;

4. pritaria tolesnei finansinei paramai, kuri teikiama Europos vartotojų centrų (EVC) tinklui, 
taip pat tyrimui, užsakytam siekiant įvertinti šio tinklo efektyvumą; ragina Komisiją 
pasinaudoti šio tyrimo išvadomis ir imtis veiksmų siekiant pagerinti siūlomų paslaugų 
kokybę ir didinti vartotojų informuotumą apie EVC tinklą;

5. ragina Komisiją labiau stengtis užtikrinti, kad valstybių narių sąskaitų išrašai, kuriuose 
nurodomi tradiciniai nuosavi ištekliai, būtų tikslūs, ir sustiprinti nacionalinių muitinių 
priežiūrą, kad būtų išvengta klaidų nurodant surinktas tradicinių nuosavų išteklių sumas, 
kaip reikalaujama pagal Audito Rūmų rekomendaciją (2.21 punktas);

6. vertina Komisijos pastangas, įdėtas įgyvendinant Modernizuotą muitinės kodeksą; 
atkreipia dėmesį į proceso vėlavimus ir ragina Komisiją nustatyti realesnį galutinį terminą.


