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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. reamintește faptul că piața unică reprezintă un domeniu-cheie de politici și priorități 

pentru creșterea economică; își exprimă convingerea că eforturile de soluționare a crizei 

economice în Uniune ar trebui să se bazeze pe o piață unică mai puternică, mai integrată și 

mai unificată, iar pentru realizarea acesteia sunt necesare alocări bugetare 

corespunzătoare; 

2. consideră că finanțarea corespunzătoare a politicii privind protecția consumatorilor este 

extrem de importantă pentru orice încercare de a crește nivelul de încredere a 

consumatorilor într-o piață unică mai transparentă; solicită, prin urmare, să se acorde 

prioritate măsurilor de consolidare a siguranței consumatorului și de adaptare a drepturilor 

consumatorului la schimbările care au loc pe plan social, tehnologic și economic; 

3. subliniază faptul că un pachet financiar echilibrat poate sprijini în mod eficace 

funcționarea uniunii vamale și lupta împotriva fraudei, atât în vederea protejării 

consumatorilor, cât și a garantării unei concurențe loiale, pentru a realiza redresarea 

financiară din resurse proprii; subliniază astfel necesitatea de a finanța integral toate 

măsurile legate de Planul de acțiune privind DPI, precum și reformele administrative ale 

controalelor vamale; 

4. recunoaște importanța finanțării „Forumului pieței unice” (FPU); solicită Comisiei să 

instituie un temei juridic pe baza legislației secundare pentru a garanta continuarea FPU 

după anul 2016; 

5. consideră că statele membre ar trebui să aloce finanțare adecvată pentru SOLVIT, astfel 

încât toți cetățenii și întreprinderile din UE să aibă acces la consiliere în diverse domenii, 

cum ar fi înființarea unei întreprinderi, comerțul și serviciile, indemnizațiile familiale, 

vizele și drepturile de ședere; 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; 

6. subliniază necesitatea garantării în 2016 a unui sprijin ferm pentru programul COSME, 

precum și pentru Rețeaua întreprinderilor europene, acordând o atenție deosebită 

dificultăților cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din cauza 

constrângerilor economice și financiare ale UE, precum și dificultăților legate de accesul 

la noi piețe și la achizițiile publice; consideră că Uniunea trebuie să sprijine în mai mare 

măsură IMM-urile facilitându-le accesul la informațiile privind oportunitățile de pe piața 

unică din afara statelor membre din care provin, precum și dincolo de frontierele Uniunii; 

7. consideră că este necesar să se creeze noi surse de finanțare pentru IMM-uri, în special în 

vederea participării lor la târgurile comerciale de pe diverse piețe terțe, unde își pot 

promova produsele și serviciile naționale; subliniază necesitatea creării unui fond dedicat 
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finanțării cercetării și achiziționării unor echipamente de înaltă tehnologie pentru IMM-

uri; 

8. subliniază importanța standardelor referitoare la competitivitatea întreprinderilor și a 

IMM-urilor, deoarece acestea joacă un rol esențial în stimularea progresului tehnologic al 

UE; subliniază, așadar, necesitatea asigurării unei finanțări adecvate pentru a sprijini 

activitățile de standardizare ale Comitetului European de Standardizare (CEN), ale 

Comitetului European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) și ale Institutului 

European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI); 

9. solicită, ținând seama de adoptarea Regulamentului e-Call, acordarea unei finanțări 

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

regulamentului; 

10. subliniază necesitatea finanțării instrumentului multilingv pentru platforma de soluționare 

online a litigiilor (SOL); consideră că niște sisteme SOL funcționale în toată Uniunea, pe 

de o parte, vor încuraja consumatorii să găsească soluții privind problemele cu care se 

confruntă atunci când cumpără produse și servicii pe piața unică și, pe de altă parte, vor 

stimula achizițiile online, în special din partea comercianților din alte state membre; 

consideră că creșterea ponderii comerțului electronic și a comerțului transfrontalier în 

cadrul UE permite crearea unor noi oportunități de afaceri și favorizează consolidarea 

creșterii economice. 



 

AD\1062673RO.doc 5/5 PE554.943v03-00 

 RO 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 

Data adoptării 4.6.2015    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

29 

0 

6 

Membri titulari prezenți la votul final Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza 

Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, 

Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, 

Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert 

Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, 

Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, 

Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Membri supleanți prezenți la votul final Lucy Anderson, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-

Langen, Filiz Hyusmenova, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc 

Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Andrey Kovatchev 

 


