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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja plačil v naslovu 12 povečala; je 
zaskrbljen zaradi nizke stopnje izvrševanja na področju potrošniške politike in poziva 
Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za večjo zanesljivost napovedi glede potreb po 
plačilih;

2. pozdravlja pobudo Komisije za organizacijo delavnic v državah članicah, da bi odpravili 
težave, s katerimi se državne uprave srečujejo pri uveljavljanju in izvajanju zakonodaje o 
notranjem trgu; je prepričan, da bo imelo to pozitivne učinke na stopnjo izvrševanja;

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih mehanizmov za reševanje problemov, in Komisijo 
poziva, naj še okrepi prizadevanja v zvezi s tem; znova izraža podporo uvedbi ločene 
proračunske vrstice za SOLVIT; pozdravlja prenovljeni portal „Tvoja Evropa“, spletno 
mesto, kjer je mogoče z eno samo prijavo dostopati do informacij o pravicah v različnih 
sektorjih in tudi do pomoči;

4. pozdravlja nadaljnjo finančno pomoč za mrežo evropskih centrov za varstvo potrošnikov, 
pa tudi študijo za oceno njene učinkovitosti, ki je bila naročena; poziva Komisijo, naj 
upošteva ugotovitve iz te študije in naj ukrepa, da bi izboljšala kakovost ponujenih 
storitev in obveščenost potrošnikov o omenjeni mreži;

5. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za to, da bi države članice oddajale bolj točne 
računovodske izkaze za namene tradicionalnih lastnih sredstev in da bi izboljšale 
nacionalni carinski nadzor, s čimer bi preprečile napake pri izračunu zneskov 
tradicionalnih lastnih sredstev v skladu s priporočilom Računskega sodišča (točka 2.21);

6. priznava prizadevanja Komisije za izvajanje posodobljenega carinskega zakonika; je 
seznanjen z zamudami v procesu in poziva Komisijo, naj določi bolj realistične roke.


