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SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. observă că, în cadrul procedurii bugetare, răspunderea Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor vizează liniile bugetare de la titlurile 2 (Piața internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri), 14 (Impozitare și uniune vamală) și 33 (Justiție și protecția 

consumatorilor); 

2. reamintește că piața unică este un vector esențial pentru crearea de locuri de muncă și 

creștere, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); observă totuși că 

acest potențial rămâne neexploatat în multe privințe, precum piața unică digitală; solicită, 

prin urmare, o utilizare mai eficientă a bugetului stabilindu-se o serie clară de priorități în 

materie de finanțare pentru realizarea de progrese în ceea ce privește piața unică și, în 

consecință, dezvoltarea economiei;  

3. salută majorarea semnificativă a sumei alocate liniei bugetare 14 02 01 destinate 

„Sprijinului pentru funcționarea și modernizarea uniunii vamale”; sprijină îndeplinirea și 

transpunerea obiectivelor programului prin urmărirea realizării inițiativelor de 

modernizare existente, în special a proiectului privind vămuirea electronică, și prin 

dezvoltarea unei strategii pentru sistemele IT din sectoarele legate de domeniul vamal, 

gestionate și operate în comun, precum și prin îmbunătățirea coordonării adecvate între 

statele membre, promovarea schimbului de bune practici, implementarea timpurie și 

monitorizarea aplicării corecte a legislației Uniunii; 

4. consideră că în centrul noului model economic digital se află consumatorii și este convins 

că bugetul aferent acestui domeniu de politică ar trebui să reflecte acest lucru; ia act, prin 

urmare, de faptul că este important să se asigure finanțarea actualizării politicii de 

protecție a consumatorilor în vederea garantării unei adaptări adecvate la schimbări 

tehnologice și economice rapide; 

5. solicită finanțarea unui nou proiect-pilot intitulat „Consolidarea capacității de acțiune și 

educarea consumatorilor pe piața unică digitală în privința siguranței produselor și 

supravegherii pieței”, ca o continuare potrivită a proiectului propus pentru 2015 de către 

Comisia IMCO „Instruirea IMM-urile cu privire la drepturile consumatorilor în era 

digitală”, contribuind la o vastă campanie de educare a publicului în scopul de a sprijini 

înțelegerea de către consumatori și întreprinderi a normelor și reglementărilor complexe 

asociate comerțului electronic;  

6. subliniază că acest lucru ar trebui să ajute cetățenii și IMM-urile să respecte legislația în 

materie de protecție a consumatorilor din mediul online; subliniază că, pe o piață unică 

digitală cu adevărat conectată, toți consumatorii ar trebui să poată beneficia de aceeași 

calitate a serviciilor și produselor achiziționate online și să primească suficiente informații 

în vederea achiziționării în mod transparent;  

7. consideră că este important ca autoritățile competente să aibă posibilitatea de a suspenda 

comercializarea produselor și de a obliga întreprinderile să le recheme în fabrică sau să le 
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retragă de pe piața europeană; consideră că simplificarea și unificarea normelor și 

standardelor ar reduce eventualele probleme de conformitate, ceea ce ar fi, prin urmare, 

atât în avantajul consumatorilor, cât și al comercianților; consideră, în acest sens, că 

comercianții ar trebui, de asemenea, să obțină informații despre modul în care să-și 

plătească taxele aferente tranzacțiilor transfrontaliere de pe teritoriul Uniunii prin 

utilizarea eficientă a sistemului VATMOSS; 

8. reamintește că este necesar să se finanțeze instrumentul multilingv pentru platforma de 

soluționare online a litigiilor (SOL); subliniază că sisteme SOL care funcționează adecvat 

în întreaga Uniune vor încuraja consumatorii să caute soluții la problemele cu care se 

confruntă la achiziționarea de produse și servicii pe piața unică și vor impulsiona 

achizițiile online; reamintește că mai multe schimburi comerciale online și transfrontaliere 

în interiorul Uniunii vor diversifica posibilitățile de alegere ale consumatorilor, de 

asemenea, și vor oferi noi oportunități întreprinderilor, le vor asigura accesul la noi piețe 

și vor contribui la generarea unei mai mari creșteri economice; 

9. recunoaște importanța „Forumului pieței unice”; reamintește că 2015 este ultimul an al 

acțiunii pregătitoare și că, din acest motiv, Comisia ar trebui să lanseze de urgență o nouă 

propunere legislativă pentru a asigura continuarea acestui eveniment esențial; 

10. subliniază că SOLVIT are un bun istoric în ceea ce privește satisfacția consumatorilor cu 

privire la soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii; consideră că se pot 

depune mai multe eforturi pentru a îmbunătăți modul în care instrumentele de guvernanță 

operează împreună pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la acestea și pentru a 

maximiza valoarea dobândită cu ajutorul resurselor alocate acestora; invită la un proces de 

reflecție mai aprofundat cu privire la posibilitatea de consolidare a acestor instrumente în 

viitoarele propuneri bugetare; ia act de sprijinul pentru linia bugetară 02 03 04 privind 

instrumentele pentru guvernanța pieței interne; consideră că ar trebui să se acorde o 

finanțare corespunzătoare și Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor pentru a-i 

permite să își continue misiunea de educare a cetățenilor cu privire la drepturile lor în 

calitate de consumatori în Europa; 

11. consideră că sprijinirea economiei reale ar trebui să fie prioritatea absolută a Uniunii 

pentru crearea de locuri de muncă și generarea de creștere durabilă; îndeamnă ca IMM-

urile să fie mai bine informate cu privire la această opțiune astfel încât să se maximizeze 

absorbția acestui sprijin financiar, mai ales de către IMM-uri; solicită în mod insistent să 

se pună la dispoziție suficiente fonduri pentru o tranziție la o economie eficientă din 

punctul de vedere al resurselor și circulară; 

12. atrage atenția asupra necesității de a garanta în 2016 o finanțare adecvată pentru 

programul COSME și pentru Rețeaua întreprinderilor europene, cu scopul de a stimula 

creșterea IMM-urilor și a le ajuta să depășească provocările legate de accesul pe piața 

unică, precum și pe piața mondială printr-un acces mai bun la informațiile privind 

oportunitățile din afara statului lor membru, precum și dincolo de frontierele Uniunii; 

subliniază că asigurarea unui bun acces la finanțare și creșterea rolului instrumentelor 

digitale sunt cruciale pentru menținerea competitivității întreprinderilor; 

13. salută majorarea liniei bugetare 02 04 02 03 „Creșterea inovării în întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-uri)” și a liniei bugetare 02 03 „Piața internă a bunurilor și serviciilor” și 

sugerează Comisiei să monitorizeze eficiența proiectelor finanțate pentru creșterea 
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inovării pentru IMM-uri; 

14. este îngrijorat de diminuarea drastică a liniilor bugetare 02 02 01 „Promovarea spiritului 

antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și accesul la piețe al întreprinderilor din 

Uniune” și 02 02 02 „Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii”, aferente programului 

COSME;  

15. subliniază că standardele sunt instrumente importante pentru competitivitatea 

întreprinderilor, a căror participare la procesul de standardizare este esențială pentru 

progresul tehnologic din cadrul Uniunii, precum și pentru comparabilitatea calității 

materialelor și a produselor în Uniune; prin urmare, este de acord că plățile de la linia 

bugetară 02 03 02 01 destinate sprijinirii activităților de standardizare desfășurate de CEN, 

CENELEC și ETSI ar trebui majorate conform propunerii Comisiei; 

16. solicită, ținând seama de adoptarea Regulamentului e-Call, să se acorde o finanțare 

corespunzătoare Agenției GNSS European în vederea punerii în aplicare pe deplin a 

regulamentului. 
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