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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att genomförandenivån för 
betalningsbemyndiganden i avdelning 12 har stigit. Parlamentet är bekymrat över den låga 
genomförandenivå som uppmätts på området för konsumentpolitik och uppmanar 
kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att göra prognostiseringen av 
betalningsbehov mer tillförlitlig.

2. Europaparlament välkomnar kommissionens initiativ att anordna seminarier i 
medlemsstaterna för att bemöta de problem som de nationella förvaltningarna möter i 
samband med genomförandet och efterlevnaden av lagstiftningen om den inre marknaden. 
Parlamentet tror att detta kommer att inverka positivt på det faktiska genomförandet.

3. Europaparlamentet välkomnar den betydelse kommissionen tillerkänner satsningen att 
främja Solvit och EU Pilot som alternativa problemlösningsmekanismer och uppmanar 
kommissionen att anstränga sig ytterligare härvidlag. Parlamentet erinrar om att det stöder 
förslaget att ge Solvit en egen budgetpost. Parlamentet välkomnar den förnyade ”Ditt 
Europa”-portalen på internet där information om de rättigheter som gäller inom olika 
sektorer, liksom om de stödtjänster som finns att tillgå, finns samlade under ett tak.

4. Europaparlamentet välkomnar det fortsatta ekonomiska stödet till nätverket av europeiska 
konsumentcentrum liksom den studie som beställts för att utvärdera hur effektivt detta 
nätverk är. Parlamentet uppmanar kommissionen att med utgångspunkt i de slutsatser som 
presenteras i denna studie vidta åtgärder både för att förbättra kvaliteten på de tjänster som 
erbjuds och för att skapa större medvetenhet om detta nätverk bland konsumenterna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra ytterligare ansträngningar för att 
säkerställa att medlemsstaternas kontobesked vad traditionella egna medel beträffar är 
korrekta och att förbättra den nationella tullövervakningen för att i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer (punkt 2.21) undvika fel beträffande insamlade 
traditionella egna medel.

6. Europaparlamentet ger sitt erkännande åt kommissionens ansträngningar att genomföra 
den moderniserade tullkodexen. Parlamentet noterar de förseningar som kännetecknat 
denna process och uppmanar eftertryckligen kommissionen att fastställa en mer realistisk 
tidsfrist.


