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SUGESTII 

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

care este comisie competentă, 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 (IMCO) vizează liniile bugetare de la titlurile 2 (Piața internă, 

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

consumatori); 

2. subliniază faptul că piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei, care a 

permis persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor să circule mai liber în Uniune, a 

favorizat creșterea produsului intern brut al UE cu 1,7 % și a permis crearea a 

3,6 milioane de locuri de muncă suplimentare începând din 1990 și consideră, prin 

urmare, că finalizarea pieței unice ar trebui să rămână una dintre prioritățile bugetului 

2019, deoarece este esențial ca Uniunea să devină o economie mai competitivă și mai 

dinamică, bazată pe cunoaștere, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor deopotrivă; 

subliniază, în acest context, necesitatea de a crește competitivitatea Uniunii și face apel la 

o alocare bugetară care să contribuie la transformarea activităților pentru o lume digitală; 

3. reamintește că un mediu propice consumatorilor, care să le susțină drepturile, este un 

factor esențial atât pentru realizarea pieței unice, cât și pentru creșterea economică în 

Europa și subliniază că legislația Uniunii în materie de protecție a consumatorilor a adus 

previzibilitate cetățenilor și întreprinderilor și certitudinea juridică atât de necesară în 

numeroase domenii, cum ar fi drepturile consumatorilor și drepturile pasagerilor, 

combaterea practicilor comerciale neloiale și a clauzelor contractuale abuzive; 

4. observă, în același timp, că mai multe scandaluri recente au arătat ca produsele nesigure 

și neconforme sunt încă o realitate pe piața Uniunii, și subliniază necesitatea că sunt 

necesare resurse bugetare dedicate pentru o supraveghere mai eficientă și mai coordonată 

a pieței și pentru îmbunătățirea siguranței consumatorilor; 

5. salută faptul că, în proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2019 (proiectul de buget 2019), principalele priorități ale IMCO în domeniile 

legate de funcționarea uniunii vamale, protecția consumatorilor, competitivitatea și piața 

internă a bunurilor și serviciilor au fost luate în considerare în mod adecvat, alocându-li-

se resurse bugetare adecvate în ceea ce privește creditele de angajament, și invită 

Consiliul să confirme aceste credite; 

6. subliniază că politica privind piața internă ar trebui să constituie un domeniu de acțiune 

prioritar, în contextul eforturilor de creștere a eficienței cheltuielilor bugetare, precum și 

faptul că, pentru a putea respecta angajamentele referitoare la cheltuieli, ar trebui să se 

realizeze economii echivalente în alte domenii de politică; 

7. salută nivelul crescut de credite de angajament prevăzute pentru modernizarea uniunii 

vamale în vederea sprijinirii punerii în aplicare a Codului vamal al Uniunii („Codul”) și a 

dezvoltării sistemelor vamale electronice, dat fiind că implementarea deplină și uniformă 

a Codului este esențială pentru protejarea mai eficientă a cetățenilor și a intereselor 
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financiare ale Uniunii, iar vămuirea electronică constituie o provocare majoră pentru 

următorii ani în asigurarea unei funcționări mai bune a pieței interne; și subliniază că 

simplificarea procedurilor vamale și funcționarea eficientă a sistemelor vamale sunt 

esențiale pentru combaterea fraudei și pentru stimularea concurenței; 

8. subliniază că subzistă încă provocări în materie de protecție a consumatorilor din Uniune, 

în special în ceea ce privește economia digitală și dezvoltarea comerțului transfrontalier 

cu amănuntul în Uniune și, prin urmare, regretă faptul că creditele pentru programul de 

protecție a consumatorilor prevăzute în proiectul de buget 2019 nu sunt suficiente; 

solicită, prin urmare, o finanțare adecvată pentru programul adresat consumatorilor, 

pentru a finaliza introducerea unei veritabile piețe unice digitale europene, pentru a 

asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, în special a consumatorilor 

vulnerabili și să se asigure ca noile provocări la adresa politicii de protecție a 

consumatorilor sunt luate în considerare în mod corespunzător;  

9. subliniază importanța instrumentelor pentru guvernanța pieței interne în ceea ce privește 

nu numai asigurarea aplicării corespunzătoare a normelor Uniunii, ci și îmbunătățirea 

informațiilor și asistenței pentru consumatori și întreprinderi și recomandă Comisiei să 

sprijine programele de popularizare cu privire la drepturile consumatorilor și la acțiunile 

corespunzătoare ca răspuns la încălcările acestora; de aceea, solicită ca linia bugetară 

corespunzătoare 02 03 04 să fie majorată pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței 

unice, mai precis a serviciilor de informare și asistență; 

10. subliniază că 91,6 % din cetățeni și întreprinderi nu cunosc niciun serviciu de informare 

sau asistență de la nivel european1 și este de părere că sensibilizarea consumatorilor și a 

întreprinderilor cu privire la instrumentele de informare și asistență, în special portalul 

„Europa ta” și Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor, este deosebit de 

importantă și necesită eforturi considerabile pentru a fi îmbunătățită și solicită astfel o 

majorare semnificativă a fondurilor alocate; 

11. subliniază că instituțiile Uniunii au ajuns deja la un acord informal cu privire la 

propunerea, prezentată de Comisie, de Regulament privind înființarea unui portal digital 

unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a 

problemelor și solicită alocarea de fonduri adecvate încă din 2019 pentru pregătirea 

portalului; 

12. amintește Comisiei, în contextul intrării în vigoare la 3 decembrie 2018 a Regulamentului 

(UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului2 de angajamentul său de a 

realiza până în martie 2020 o analiză amplă de fezabilitate a extinderii domeniului de 

aplicare a regulamentului pentru a acoperi în totalitate serviciile furnizate pe cale 

electronică protejate de drepturi de autor, inclusiv serviciile din domeniul audiovizual, și 

solicită astfel alocarea de fonduri adecvate pentru acest scop încă din 2019; 

                                                 
1 Date din 2017 extrase din Studiul privind nevoile de informații și asistență ale întreprinderilor care își 

desfășoară activitatea la nivel transfrontalier în UE, inclusiv analiza lacunelor și costurilor, p. 30. 
2 Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 

prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 

domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și 

(UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE, JO L 60 I, 2.3.2018, p. 1. 
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13. reamintește că Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii (COSME) este un instrument esențial pentru a încuraja o cultură 

antreprenorială, pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) aflate în 

activitate și pentru a asigura competitivitatea, durabilitatea și creșterea economică, pentru 

a le ajuta să se adapteze la transformările din sectorul digital, precum și pentru a promova 

progresul societății bazate pe cunoaștere și speră că reducerea creditelor de plată pentru 

COSME în proiectul de buget 2019 se explică numai prin calcularea detaliată de către 

Comisie a sumelor restante, dat fiind că este de o importanță capitală să se evite blocajele 

și lipsa fondurilor la plata acțiunilor COSME; 

14. salută majorarea creditelor de angajament în proiectul de buget 2019, la linia bugetară 

02 02 01 „Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a 

accesului pe piețe al întreprinderilor din Uniune”, dar își exprimă în continuare 

preocupările cu privire la nivelul creditelor de plată programate, dat fiind că 

îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare rămâne o prioritate-cheie pentru Comisia 

IMCO în bugetul 2019; 

15. salută majorarea creditelor la linia bugetară 33 04 01 din proiectul de buget 2019, 

„Protejarea intereselor consumatorilor și îmbunătățirea siguranței și informării acestora”; 

reamintește faptul că îmbunătățirea cunoștințelor consumatorului mediu este de o 

importanță capitală în cadrul pieței unice digitale; cere să se consolideze instrumentele 

pieței unice care fac posibilă o mai bună cunoaștere a normelor pieței interne; insistă să 

fie păstrate alocările bugetare pentru SOLVIT, Rețeaua Centrelor Europene ale 

Consumatorilor și FIN-Net; 

16. subliniază importanța standardelor pentru competitivitatea pieței Uniunii; reamintește 

faptul că activitățile desfășurate de organizațiile de standardizare europene trebuie să 

beneficieze de un sprijin financiar corespunzător; 

17. solicită finanțarea tuturor proiectelor-pilot aprobate de IMCO, în special „Monitorizarea 

unor practici posibil neloiale ale companiilor aeriene de stabilire a profilurilor 

consumatorilor și de ajustare a prețurilor” (care analizează măsura în care companiile 

aeriene practică așa-numita „stabilire a profilurilor consumatorilor” în vederea ajustării 

tarifelor de zbor), „Aplicarea din oficiu a cerințelor de accesibilitate la rețea la 

instrumentele și platformele de creare de conținut ” (care încurajează și sprijină adoptarea 

cerințelor relevante de accesibilitate ale Standardului european EN 301 549 v1.1.2 prin 

acordarea de granturi în favoarea firmelor) și „Evaluarea presupuselor diferențe de 

calitate între produsele vândute pe piața unică” (care sprijină cercetările pe piață și în 

rândul consumatorilor privind diferențele de calitate a produselor alimentare de pe piața 

unică). 

18. în legătură cu proiectul-pilot privind „Evaluarea presupuselor diferențe de calitate între 

produsele vândute pe piața unică”, solicită Comisiei să se asigure că membrii Comisiei 

IMCO sunt implicați îndeaproape în planificarea și monitorizarea tuturor activităților 

aferente acestui proiect-pilot și reiterează faptul că rolul deputaților în Parlamentul 

European ar trebui să fie esențial în informarea publicului larg cu privire la rezultatele 

raportului final; 

19. subliniază nevoia de corelare a tuturor programelor pentru Piața Interna cu Regulamentul 
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(UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului1; 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1). 
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