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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, Comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (IMCO) este responsabilă pentru 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 că piața internă rămâne una dintre cele mai mari și tangibile realizări ale 
Uniunii, ea aducând beneficii întreprinderilor, consumatorilor și cetățenilor din întreaga 
Europă; în acest context, consolidarea pieței unice și dezvoltarea în continuare a pieței 
unice digitale ar trebui să constituie o prioritate în bugetul 2020;

3. subliniază importanța unei politici solide în favoarea consumatorilor, care să le ofere 
consumatorilor protecție și previzibilitate atât offline, cât și online, și întreprinderilor 
încrederea necesară pentru a-și furniza bunurile și serviciile pe piața internă;

4. subliniază cât este de important să se aloce fonduri adecvate tranziției către automatizarea 
completă a operațiunilor vamale, pentru ca întreprinderile europene să fie mai eficiente și 
să se simplifice mijloacele de protecție a consumatorilor;

5. recunoaște că 2020 este ultimul an din actualul cadru financiar multianual (CFM) și, prin 
urmare, invită Comisia să se folosească din plin, în bugetul pe 2020, de marjele 
disponibile din CFM în domeniile aflate sub responsabilitatea Comisiei IMCO;

6. felicită Comisia pentru că a alocat, în proiectul său de buget, un buget adecvat pentru 
majoritatea priorităților principale ale IMCO și invită Consiliul să confirme aceste credite;

7. consideră binevenită majorarea creditelor pentru „funcționarea și dezvoltarea pieței 
interne a bunurilor și serviciilor” (linia bugetară 02 03 01), pentru „îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la finanțare” (linia bugetară 02 02 02), precum și pentru „cheltuieli 
de sprijin pentru COSME” (linia bugetară 02 01 04 01), întrucât aceste trei acțiuni sunt 
esențiale în vederea stimulării creșterii economice în Uniune;

8. apreciază, de asemenea, majorarea creditelor de plată pentru „protejarea intereselor 
consumatorilor și îmbunătățirea siguranței și informării acestora” (linia bugetară 
33 04 01), întrucât îmbunătățirea gradului de respectare a drepturilor consumatorilor și 
promovarea unui nivel sporit de cunoaștere a acestor drepturi reprezintă o modalitate 
importantă de a întări încrederea consumatorilor în piața internă și în capacitatea UE de a 
oferi beneficii concrete;

9. reamintește faptul că Comisia și statele membre au acumulat deja întârzieri în privința 
punerii în aplicare programate a Codului vamal al Uniunii și, prin urmare, regretă profund 
reducerea creditelor bugetare pentru „sprijinirea funcționării și modernizării uniunii 
vamale” (linia bugetară 14 02 01), care ar putea conduce la întârzieri suplimentare;
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10. invită Comisia să finanțeze toate proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare aprobate de 
IMCO.


