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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a 
întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 
652/2014 și (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0441),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2), articolul 168 
alineatul (4) litera (b) și articolele 114, 173 și 338 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 
(C8-0254/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xxxx1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din xxxx2,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei 
pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
transport și turism (A8-0000/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 [JO C 0, 0.0.0000, p. 0.].
2 [JO C 0, 0.0.0000, p. 0.].
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, este oportun să se 
stabilească un program pentru piața 
internă, competitivitatea întreprinderilor, 
inclusiv a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, precum și 
pentru statisticile europene (denumit în 
continuare „programul”). Programul ar 
trebui să fie instituit pentru perioada de 
șapte ani cuprinsă între 2021 și 2027.

(7) Prin urmare, este oportun să se 
stabilească programul privind piața unică, 
pentru a consolida piața internă și a 
îmbunătăți funcționarea acesteia în 
domeniul competitivității întreprinderilor, 
în special a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, al 
standardizării, al protecției 
consumatorilor și al lanțului alimentar,
precum și al statisticilor europene 
(denumit în continuare „programul”). 
Programul ar trebui să fie instituit pentru 
perioada de șapte ani cuprinsă între 2021 și 
2027.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul ar trebui să susțină 
conceperea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
care stă la baza funcționării 
corespunzătoare a pieței interne. Programul 
ar trebui să susțină crearea condițiilor 
potrivite pentru capacitarea tuturor 
actorilor de pe piața internă: întreprinderi, 
cetățeni, inclusiv consumatori, societatea 
civilă și autoritățile publice. În acest scop, 
programul ar trebui să își propună să 
asigure competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, dar și să sprijine 
aplicarea normelor privind protecția și 
siguranța consumatorilor, precum și să 
sensibilizeze întreprinderile și persoanele 

(8) Programul ar trebui să susțină 
conceperea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
care stă la baza funcționării 
corespunzătoare a pieței interne. Programul 
ar trebui să susțină crearea condițiilor 
potrivite pentru capacitarea tuturor 
actorilor de pe piața internă: întreprinderi, 
cetățeni, inclusiv consumatori, societatea 
civilă și autoritățile publice. În acest scop, 
programul ar trebui să își propună să 
asigure competitivitatea întreprinderilor, în 
special a IMM-urilor, inclusiv a celor din 
sectorul turistic, dar și să sprijine aplicarea 
normelor privind protecția și siguranța 
consumatorilor, precum și să sensibilizeze 
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fizice, oferindu-le instrumentele, 
cunoștințele și competențele potrivite 
pentru a lua decizii în cunoștință de cauză 
și pentru a consolida participarea lor în 
procesul de luare a deciziilor al Uniunii. În 
plus, programul ar trebui să aibă ca 
obiectiv consolidarea cooperării 
administrative și de reglementare, în 
special prin intermediul schimbului de 
bune practici, construirea unor baze de 
cunoștințe și competențe, inclusiv 
utilizarea achizițiilor publice strategice. 
Programul ar trebui să își propună, de 
asemenea, să susțină dezvoltarea unor 
standarde internaționale de înaltă calitate 
care să stea la baza punerii în aplicare a
legislației Uniunii. Acest lucru include și 
stabilirea standardelor în domeniul 
raportării financiare și al auditului, 
contribuind astfel la transparența și buna 
funcționare a piețelor de capital ale Uniunii 
și la consolidarea protecției investitorilor. 
Programul ar trebui să susțină adoptarea de 
norme și stabilirea de standarde și prin 
asigurarea implicării, în cea mai mare 
măsură cu putință, a părților interesate. 
Obiectivul programului ar trebui să 
constea, de asemenea, în sprijinirea punerii 
în aplicare și asigurării respectării 
legislației Uniunii care prevede un nivel 
înalt al sănătății umane, a animalelor și a 
plantelor de-a lungul lanțului alimentar și 
îmbunătățirea bunăstării animalelor.

întreprinderile și persoanele fizice, 
oferindu-le instrumentele, cunoștințele și 
competențele potrivite pentru a lua decizii 
în cunoștință de cauză și pentru a consolida 
participarea lor în procesul de luare a 
deciziilor al Uniunii. În plus, programul ar 
trebui să aibă ca obiectiv consolidarea 
cooperării administrative și de 
reglementare, în special prin intermediul 
schimbului de bune practici, construirea 
unor baze de cunoștințe și competențe, 
inclusiv utilizarea achizițiilor publice 
strategice. Programul ar trebui să își 
propună, de asemenea, să susțină 
dezvoltarea unor standarde internaționale 
de înaltă calitate care să stea la baza 
punerii în aplicare a legislației Uniunii. 
Acest lucru include și stabilirea 
standardelor în domeniul raportării 
financiare și al auditului, contribuind astfel 
la transparența și buna funcționare a 
piețelor de capital ale Uniunii și la 
consolidarea protecției investitorilor. 
Programul ar trebui să susțină adoptarea de 
norme și stabilirea de standarde și prin 
asigurarea implicării, în cea mai mare 
măsură cu putință, a părților interesate. 
Obiectivul programului ar trebui să 
constea, de asemenea, în sprijinirea punerii 
în aplicare și asigurării respectării 
legislației Uniunii care prevede un nivel 
înalt al sănătății umane, a animalelor și a 
plantelor de-a lungul lanțului alimentar și 
îmbunătățirea bunăstării animalelor.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O piață internă modernă 
promovează concurența și este favorabilă 
consumatorilor, întreprinderilor și 

(9) O piață internă modernă se bazează 
pe principiile echității și transparenței,
promovează concurența și este favorabilă 
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angajaților. O mai bună utilizare a pieței 
interne a serviciilor, aflată în permanentă 
evoluție, va ajuta întreprinderile europene 
să genereze locuri de muncă și creștere la 
nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai 
largă de servicii la prețuri mai accesibile și 
să mențină standarde ridicate pentru 
consumatori și lucrători. Pentru a atinge 
acest obiectiv, programul ar trebui să 
contribuie la înlăturarea barierelor rămase 
și să asigure un cadru de reglementare care 
să poată găzdui noi modele de afaceri 
inovatoare.

consumatorilor, întreprinderilor și 
angajaților. O mai bună utilizare a pieței 
interne a serviciilor, aflată în permanentă 
evoluție, va ajuta întreprinderile europene 
să genereze locuri de muncă și creștere la 
nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai 
largă de servicii la prețuri mai accesibile și 
să mențină standarde ridicate pentru 
consumatori și lucrători. Pentru a atinge 
acest obiectiv, programul ar trebui să 
contribuie la monitorizarea mai eficientă a 
evoluțiilor de pe piața internă, inclusiv a 
impactului noilor tehnologii și modele de 
afaceri inovatoare, la identificarea și
înlăturarea barierelor rămase și să asigure 
un cadru de reglementare care să poată 
găzdui noi modele de afaceri inovatoare, 
inclusiv antreprenoriatul social.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Au fost eliminate obstacolele în 
materie de reglementare de pe piața internă 
pentru multe produse industriale prin 
mecanisme de prevenție, prin adoptarea 
unor norme comune și, în cazul în care nu 
există norme la nivelul Uniunii, prin 
aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce. În domeniile în care nu există 
legislație la nivelul Uniunii, principiul 
recunoașterii reciproce înseamnă că 
bunurile care sunt comercializate în mod 
legal într-un stat membru beneficiază de 
dreptul la liberă circulație și pot fi 
comercializate în alt stat membru. Cu toate 
acestea, aplicarea necorespunzătoare a 
recunoașterii reciproce îngreunează situația 
pentru întreprinderile care doresc să obțină 
acces la piețele din alte state membre. În 
pofida gradului înalt de integrare a pieței în 

(10) Au fost eliminate obstacolele în 
materie de reglementare de pe piața internă 
pentru multe produse industriale prin 
mecanisme de prevenție, prin adoptarea 
unor norme și standarde comune și, în 
cazul în care nu există norme la nivelul 
Uniunii, prin aplicarea principiului 
recunoașterii reciproce. În domeniile în 
care nu există legislație la nivelul Uniunii, 
principiul recunoașterii reciproce înseamnă 
că bunurile care sunt comercializate în mod 
legal într-un stat membru beneficiază de 
dreptul la liberă circulație și pot fi 
comercializate în alt stat membru, cu 
condiția ca statul membru în cauză să nu 
se fi opus comercializării acestor bunuri. 
Cu toate acestea, aplicarea 
necorespunzătoare a recunoașterii 
reciproce îngreunează situația pentru 
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domeniul bunurilor, sunt irosite multe 
oportunități pentru economie în ansamblul 
său. Prin urmare, programul ar trebui să își 
propună să îmbunătățească aplicarea 
principiului recunoașterii reciproce în 
domeniul bunurilor și să reducă volumul de 
bunuri ilegale sau neconforme introduse pe 
piață.

întreprinderile care doresc să obțină acces 
la piețele din alte state membre. În pofida 
gradului înalt de integrare a pieței în 
domeniul bunurilor, sunt irosite multe 
oportunități pentru economie în ansamblul 
său. Prin urmare, programul ar trebui să își 
propună să îmbunătățească aplicarea 
principiului recunoașterii reciproce în 
domeniul bunurilor și să reducă volumul de 
bunuri ilegale sau neconforme introduse pe 
piață, prin acțiuni de sensibilizare și de 
formare specifice, prin sprijinirea 
punctelor de informare despre produse și 
printr-o cooperare mai bună între 
autoritățile competente pentru 
recunoașterea reciprocă.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Noile provocări în materie de 
reglementare și punere în aplicare se referă 
la evoluția rapidă a mediului apărut ca 
urmare a revoluției digitale, în ceea ce 
privește aspecte precum securitatea 
cibernetică, internetul obiectelor sau 
inteligența artificială. În cazul în care 
trebuie suportate anumite pagube, este 
esențial să existe norme stricte privind 
siguranța produselor și răspunderea, pentru 
a asigura un răspuns politic care va permite 
cetățenilor europeni, inclusiv 
consumatorilor și întreprinderilor, să 
beneficieze de astfel de norme. Prin 
urmare, programul ar trebui să contribuie la 
adaptarea și la aplicare unui regim al 
Uniunii în materie de răspundere pentru 
produse, care să încurajeze inovarea.

(11) Noile provocări în materie de 
reglementare și punere în aplicare se referă 
la evoluția rapidă a mediului apărut ca 
urmare a revoluției digitale, în ceea ce 
privește aspecte precum securitatea 
cibernetică, internetul obiectelor sau 
inteligența artificială. În cazul în care 
trebuie suportate anumite pagube, este 
esențial să existe norme stricte privind 
siguranța produselor și claritate în ceea ce 
privește răspunderea, precum și o aplicare 
strictă a acestor norme, pentru a asigura 
un răspuns politic care va permite 
cetățenilor europeni, inclusiv 
consumatorilor și întreprinderilor, să 
beneficieze de astfel de norme. Prin 
urmare, programul ar trebui să contribuie la 
adaptarea și la aplicarea unui regim al 
Uniunii în materie de răspundere pentru 
produse, care să încurajeze inovarea, 
garantând totodată siguranța și 
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securitatea pentru utilizatori.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea pe piață a unor produse 
care nu sunt conforme dreptului Uniunii 
constituie un dezavantaj pentru cei care 
asigură conformitatea și pune în pericol 
consumatorii. Numeroși antreprenori nu 
respectă normele fie din cauza 
necunoașterii lor, fie în mod intenționat, 
pentru a obține un avantaj competitiv. 
Finanțarea autorităților de supraveghere a 
pieței este adesea insuficientă, iar acestea 
funcționează în limitele granițelor 
naționale, în timp ce antreprenorii 
desfășoară activități comerciale la nivelul 
Uniunii sau chiar la nivel global. În special, 
în cazul comerțului electronic, autoritățile 
de supraveghere a pieței întâmpină mari 
dificultăți în identificarea originii 
produselor neconforme importate din țări 
terțe și a entității responsabile din 
jurisdicția lor. Prin urmare, programul ar 
trebui să își propună să consolideze 
conformitatea produselor, prin oferirea de 
stimulente adecvate antreprenorilor,
intensificarea verificărilor conformității și 
promovarea unei cooperări transfrontaliere 
mai strânse între autoritățile responsabile 
cu asigurarea aplicării legislației. 
Programul ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la consolidarea cadrului existent 
pentru activitățile de supraveghere a pieței, 
să încurajeze acțiunile comune ale 
autorităților de supraveghere a pieței din 
diferite state membre, să îmbunătățească 
schimbul de informații și să promoveze 
convergența și o integrare mai strânsă a 
activităților de supraveghere a pieței.

(12) Punerea pe piață a unor produse 
care nu sunt conforme dreptului Uniunii, 
indiferent dacă acestea sunt introduse pe 
piață prin mijloace convenționale sau 
electronice și indiferent dacă sunt produse 
în UE sau provin din țări terțe, reprezintă 
un pericol pentru cetățenii și 
consumatorii din Uniune. Operatorii 
economici care vând produse conforme se 
confruntă cu o concurență neloială din 
partea celor care nu respectă normele fie 
din cauza necunoașterii lor, fie în mod 
intenționat, pentru a obține un avantaj 
competitiv. Finanțarea autorităților de 
supraveghere a pieței este adesea 
insuficientă, iar acestea funcționează în 
limitele granițelor naționale, în timp ce 
antreprenorii desfășoară activități 
comerciale la nivelul Uniunii sau chiar la 
nivel global. În special, în cazul comerțului 
electronic, autoritățile de supraveghere a 
pieței întâmpină mari dificultăți în 
identificarea originii produselor 
neconforme importate din țări terțe și a 
entității responsabile din jurisdicția lor sau 
în efectuarea de evaluări ale riscurilor 
sau de teste de siguranță din cauza 
faptului că nu este posibil accesul fizic la 
produse. Prin urmare, programul ar trebui 
să își propună să consolideze conformitatea 
produselor, prin intensificarea 
supravegherii pieței, prin instituirea unor 
norme clare, transparente și 
cuprinzătoare pentru operatorii economici 
și prin intensificarea verificărilor 
conformității și promovarea unei cooperări 
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transfrontaliere mai strânse între 
autoritățile responsabile cu asigurarea 
aplicării legislației. Programul ar trebui, de 
asemenea, să contribuie la consolidarea 
cadrului existent pentru activitățile de 
supraveghere a pieței, să încurajeze 
acțiunile comune ale autorităților de 
supraveghere a pieței din diferite state 
membre, să îmbunătățească schimbul de 
informații și să promoveze convergența și 
o integrare mai strânsă a activităților de 
supraveghere a pieței, în special prin 
asigurarea punerii în aplicare, cu 
strictețe, a dispozițiilor Regulamentului 
(UE) 2018/858 al Parlamentului 
European și al Consiliului1a, astfel încât 
să se împiedice vânzarea de produse 
neconforme către cetățenii Uniunii.

__________________

1a Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și 
(CE) nr. 595/2009 și de abrogare a 
Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 
14.6.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța produselor este o 
preocupare comună. Organismele de 
evaluare a conformității verifică dacă 
produsele îndeplinesc cerințele de 
siguranță înainte de introducerea acestora 

(13) Siguranța produselor este o 
preocupare comună. Organismele de 
evaluare a conformității verifică dacă 
produsele îndeplinesc cerințele de 
siguranță înainte de introducerea acestora 
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pe piață. Prin urmare, este extrem de 
important ca organismele de evaluare a 
conformității să prezinte încredere și să fie 
competente. Uniunea a pus în aplicare un 
sistem de acreditare a organismelor de 
evaluare a conformității, pentru a verifica 
competența, imparțialitatea și independența 
acestora. În prezent, principala provocare 
este de a face ca sistemul de acreditare să 
țină pasul cu ultimele evoluții în domeniu 
și de a garanta că el se aplică cu aceeași 
strictețe pe întreg teritoriul Uniunii. Prin 
urmare, programul ar trebui să susțină 
măsurile de garantare a faptului că
organismele de evaluare a conformității 
îndeplinesc în continuare cerințele de 
reglementare și să consolideze sistemul de 
acreditare european, în special în noile 
domenii de politică, prin sprijinirea 
Cooperării europene pentru acreditare (EA) 
menționată la articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului48.

pe piață. Prin urmare, este extrem de 
important ca organismele de evaluare a 
conformității să prezinte încredere și să fie 
competente. Uniunea a pus în aplicare un 
sistem de acreditare a organismelor de 
evaluare a conformității, pentru a verifica 
competența, imparțialitatea și independența 
acestora. Cu toate acestea, Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului48 a fost pus în 
aplicare în multe moduri diferite la nivel 
național. Diferențele privesc repartizarea 
competențelor între autoritățile de 
supraveghere a pieței și mecanismele 
interne de coordonare de la nivel 
național, nivelul resurselor financiare 
alocate pentru supravegherea pieței, 
strategiile și abordările de supraveghere a 
pieței, precum și competențele legate de 
produsele neconforme și severitatea 
sancțiunilor aplicate în cazul încălcării 
normelor, ceea ce duce la aplicarea 
fragmentată a legislației de armonizare a 
Uniunii. Această fragmentare face ca 
supravegherea pieței să fie mai riguroasă 
în unele state membre decât în altele, ceea 
ce ar putea conduce la un efect disuasiv 
mai puțin eficace, la condiții de 
concurență inechitabile în rândul 
întreprinderilor din unele state membre, 
precum și la potențiale dezechilibre în 
ceea ce privește nivelul de siguranță a 
produselor în întreaga Uniune. În prezent, 
principala provocare este de a face ca 
sistemul de acreditare să țină pasul cu 
ultimele evoluții în domeniu și de a garanta 
că el se aplică cu aceeași strictețe pe întreg 
teritoriul Uniunii. Prin urmare, programul 
ar trebui să susțină măsurile de garantare a 
faptului că organismele de evaluare a 
conformității îndeplinesc în continuare 
cerințele de reglementare și să consolideze 
sistemul de acreditare european, în special 
în noile domenii de politică, prin sprijinirea 
Cooperării europene pentru acreditare (EA) 
menționată la articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

__________________ __________________
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48 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea produselor 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

48 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea produselor 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Dat fiind că piețele de consum nu 
cunosc frontiere ca urmare a dezvoltării 
comerțului online și a serviciilor de 
călătorie, este important să se asigure că 
consumatorii care își au reședința în 
Uniune pot beneficia de o protecție 
adecvată atunci când importă bunuri și 
servicii de la operatorii economici cu 
sediul în țări terțe. Prin urmare, programul 
ar trebui să permită sprijinirea cooperării 
cu organismele relevante situate în 
principalele țări terțe partenere ale Uniunii, 
după caz.

(14) Dezvoltarea comerțului electronic 
ridică anumite probleme în ceea ce 
privește protecția sănătății și siguranței 
utilizatorilor finali în cazul achiziționării 
unor produse neconforme. Dat fiind că 
piețele de consum nu cunosc frontiere ca 
urmare a dezvoltării comerțului online și a 
serviciilor de călătorie, este important să se 
asigure că consumatorii care își au 
reședința în Uniune pot beneficia de o 
protecție echivalentă atunci când importă 
bunuri și servicii de la operatorii economici 
cu sediul în țări terțe. Prin urmare, 
programul ar trebui să permită sprijinirea 
cooperării cu organismele relevante situate 
în principalele țări terțe partenere ale 
Uniunii, după caz, în ceea ce privește 
schimbul de informații despre produsele 
neconforme, evoluțiile științifice recente și 
noile tehnologii, riscurile emergente și 
alte aspecte legate de activitățile de 
control.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
programului și pentru a facilita viața 
cetățenilor și activitatea întreprinderilor, 
trebuie instituite servicii publice de înaltă 
calitate, axate pe utilizator. Acest lucru 
înseamnă că va fi necesar ca administrațiile 
publice să înceapă să lucreze conform unor 
metode noi, să elimine elementele de 
separare dintre diferitele părți ale 
administrațiilor lor și să creeze aceste 
servicii publice împreună cu cetățenii și cu 
întreprinderile. Mai mult, dezvoltarea 
continuă și constantă a activităților 
transfrontaliere pe piața internă necesită
furnizarea unor informații actualizate 
privind drepturile întreprinderilor și ale 
cetățenilor, precum și informații care să 
explice formalitățile administrative. De 
asemenea, devine esențială furnizarea de 
consultanță juridică și asistență pentru 
soluționarea problemelor care apar la nivel 
transnațional. În plus, este necesară 
conectarea administrațiilor naționale într-
un mod simplu și eficient, precum și 
evaluarea modului în care piața internă 
funcționează pe teren. Prin urmare, 
programul ar trebui să sprijine următoarele 
instrumente existente privind guvernanța 
pieței interne: portalul „Europa ta”, care ar 
trebui să stea la baza portalului digital unic, 
„Europa ta - Consiliere”, SOLVIT, 
sistemul de informare al pieței interne 
(IMI) și tabloul de bord al pieței interne 
pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a 
cetățenilor și capacitatea întreprinderilor de 
a desfășura activități transfrontaliere.

(16) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
programului și pentru a facilita viața 
cetățenilor și activitatea întreprinderilor, 
este necesară instituirea unor servicii 
publice de înaltă calitate, axate pe utilizator
și intensificarea în continuare a 
eforturilor de digitalizare a administrației 
și guvernanței. Acest lucru înseamnă că va 
fi necesar ca administrațiile publice să 
înceapă să lucreze conform unor metode 
noi, să elimine elementele de separare 
dintre diferitele părți ale administrațiilor lor 
și să creeze aceste servicii publice 
împreună cu cetățenii și cu întreprinderile. 
Mai mult, dezvoltarea continuă și constantă 
a activităților transfrontaliere pe piața 
internă depinde de disponibilitatea unor 
informații actualizate privind drepturile 
întreprinderilor și ale cetățenilor, precum și 
a unor informații care să explice 
formalitățile administrative. De asemenea, 
devine esențială furnizarea de consultanță 
juridică și asistență pentru soluționarea 
problemelor care apar la nivel 
transnațional. În plus, este necesară 
conectarea administrațiilor naționale într-
un mod simplu și eficient, precum și 
evaluarea modului în care piața internă 
funcționează pe teren. Instrumentele 
existente de guvernanță a pieței interne 
joacă deja un rol important în facilitarea 
realizării acestor obiective. În acest scop 
și pentru a ține pasul cu evoluțiile 
tehnologice și ale pieței și cu noile 
provocări în materie de reglementare și 
asigurare a conformității, programul ar 
trebui să sprijine creșterea calității, 
vizibilității și transparenței, precum și a 
securității instrumentelor de guvernanță a 
pieței interne. Prin urmare, programul ar 
trebui să sprijine, printre altele,
următoarele instrumente existente privind 
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guvernanța pieței interne: portalul „Europa 
ta”, care ar trebui să stea la baza portalului 
digital unic, „Europa ta - Consiliere”, 
SOLVIT, sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) și tabloul de bord al pieței 
interne pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi 
a cetățenilor și capacitatea întreprinderilor 
de a desfășura activități transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În special, programul trebuie să 
abordeze implicațiile radicale din punctul 
de vedere al concurenței și funcționării 
pieței interne, care decurg din 
transformarea continuă a economiei și a 
mediului de afaceri, în special prin 
creșterea exponențială a volumului de date 
și utilizarea acestora, dat fiind că 
întreprinderile și consilierii lor apelează din 
ce în ce mai mult la inteligența artificială și 
la alte instrumente și expertiză informatice. 
Este, de asemenea, foarte important ca 
programul să sprijine rețelele și cooperarea 
cu autoritățile și instanțele statelor 
membre, deoarece concurența nedenaturată 
și funcționarea pieței interne depind în mod 
esențial de acțiunile acestor entități. Luând 
în considerare rolul special pe care îl are 
politica în domeniul concurenței în 
prevenirea prejudiciilor pentru piața internă 
rezultând din comportamente 
anticoncurențiale care depășesc granițele 
Uniunii, programul ar trebui să sprijine și 
cooperarea cu autoritățile țărilor terțe, după 
caz. În fine, extinderea activităților de 
comunicare este necesară pentru a permite 
unui număr mai mare de cetățeni și 
întreprinderi să se bucure de avantajele 
depline ale concurenței loiale pe piața 

(21) În special, programul trebuie să 
abordeze implicațiile radicale din punctul 
de vedere al concurenței și funcționării 
pieței interne, care decurg din 
transformarea continuă a economiei și a 
mediului de afaceri, în special prin 
creșterea exponențială a volumului de date 
și utilizarea acestora, dat fiind că 
întreprinderile și consilierii lor apelează din 
ce în ce mai mult la inteligența artificială și 
la alte instrumente și expertiză informatice. 
Este, de asemenea, foarte important ca 
programul să sprijine rețelele și cooperarea 
cu autoritățile și instanțele statelor 
membre, deoarece concurența nedenaturată 
și funcționarea pieței interne depind în mod 
esențial de acțiunile acestor entități. Luând 
în considerare rolul special pe care îl are 
politica în domeniul concurenței în 
prevenirea prejudiciilor pentru piața internă 
rezultând din comportamente 
anticoncurențiale care depășesc granițele 
Uniunii, programul ar trebui să sprijine și 
cooperarea cu autoritățile țărilor terțe, după 
caz. În fine, extinderea activităților de 
comunicare este necesară pentru a permite 
unui număr mai mare de cetățeni și 
întreprinderi să se bucure de avantajele 
depline ale concurenței loiale pe piața 
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internă. Dat fiind că mai multe inițiative 
din cadrul programului sunt noi, iar 
componenta privind concurența a 
programului este afectată îndeosebi de 
evoluțiile dinamice ale condițiilor de 
concurență pe piața internă, în special în 
legătură cu inteligența artificială, 
algoritmii, volumele mari de date, 
securitatea cibernetică și tehnologiile 
criminalistice, caracterizate de un ritm și de 
o amploare dificil de estimat, se 
preconizează că va fi nevoie de flexibilitate 
pentru a răspunde nevoilor în permanentă 
evoluție din cadrul acestei componente a 
programului.

internă. Dat fiind că mai multe inițiative 
din cadrul programului sunt noi, iar 
componenta privind concurența a 
programului este afectată îndeosebi de 
evoluțiile dinamice ale condițiilor de 
concurență pe piața internă, în special în 
legătură cu evoluțiile digitale, inteligența 
artificială, algoritmii, volumele mari de 
date, securitatea cibernetică și tehnologiile 
criminalistice, caracterizate de un ritm și de 
o amploare dificil de estimat, se 
preconizează că va fi nevoie de flexibilitate 
pentru a răspunde nevoilor în permanentă 
evoluție din cadrul acestei componente a 
programului.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Multe dintre problemele în materie 
de competitivitate ale Uniunii se referă la 
dificultățile IMM-urilor de a obține acces 
la finanțare, deoarece acestea luptă pentru 
a-și demonstra bonitatea și pentru a 
prezenta garanții suficiente. Apar provocări 
suplimentare legate de finanțare și generate 
de nevoia IMM-urilor de a rămâne 
competitive, de exemplu, prin implicarea în 
activități de digitalizare, internaționalizare 
și inovare și prin calificarea personalului 
lor. Accesul limitat la finanțare are un efect 
negativ asupra creării, creșterii și ratelor de 
supraviețuire ale întreprinderilor, precum și 
asupra disponibilității noilor antreprenori 
de a prelua întreprinderi viabile în 
contextul unei succesiuni de întreprindere.

(24) Multe dintre problemele în materie 
de competitivitate ale Uniunii se referă la 
dificultățile IMM-urilor de a obține acces 
la finanțare, deoarece acestea luptă pentru 
a-și demonstra bonitatea și pentru a 
prezenta garanții suficiente. Apar provocări 
suplimentare legate de finanțare și generate 
de nevoia IMM-urilor de a rămâne 
competitive, de exemplu, prin implicarea în 
activități de digitalizare, internaționalizare 
și inovare și prin calificarea personalului 
lor. Accesul limitat la finanțare are un efect 
negativ asupra creării, creșterii și ratelor de 
supraviețuire ale întreprinderilor, precum și 
asupra disponibilității noilor antreprenori 
de a prelua întreprinderi viabile în 
contextul unei succesiuni de întreprindere. 
O atenție deosebită ar trebui acordată 
microîntreprinderilor, întreprinderilor 
implicate în activități de artizanat și 
întreprinderilor sociale. De asemenea, ar 
trebui să se acorde atenție antreprenorilor 
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potențiali, noilor antreprenori , tinerilor 
antreprenori și femeilor antreprenor, 
precum și altor grupuri-țintă specifice, 
cum ar fi persoanele în vârstă, migranții 
și antreprenorii care aparțin unor grupuri 
vulnerabile sau defavorizate din punct de 
vedere social, cum ar fi persoanele cu 
dizabilități, precum și promovării 
transferului de întreprinderi, 
întreprinderilor de tip „spin-off” și 
acordării unei a doua șanse 
antreprenorilor.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Programul ar trebui să își propună 
să sensibilizeze consumatorii, 
întreprinderile, societatea civilă și 
autoritățile cu privire la legislația Uniunii 
privind protecția consumatorilor și 
siguranța produselor și să capaciteze 
consumatorii și organizațiile reprezentative 
ale acestora de la nivel național și de la 
nivelul Uniunii, în special prin sprijinirea 
Organizației Europene a Consumatorilor 
(Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs - BEUC), un ONG 
consacrat și reputat, care reprezintă 
interesele consumatorilor în legătură cu 
toate politicile relevante ale Uniunii, 
precum și prin sprijinirea Asociației 
Europene pentru Coordonarea 
Reprezentării Consumatorului în 
Standardizare (ANEC), care reprezintă 
interesele consumatorilor în materie de 
standardizare. Procedând astfel, ar trebui să 
se acorde o atenție specială noilor nevoi ale 
pieței privind promovarea consumului 
durabil și prevenirea vulnerabilităților și a 
provocărilor determinate de digitalizarea 

(37) Programul ar trebui să își propună 
să sensibilizeze consumatorii, 
întreprinderile, societatea civilă și 
autoritățile cu privire la legislația Uniunii 
privind protecția consumatorilor și 
siguranța produselor și să capaciteze 
consumatorii și organizațiile reprezentative 
ale acestora de la nivel național și de la 
nivelul Uniunii, în special prin sprijinirea 
Organizației Europene a Consumatorilor 
(Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs - BEUC), un ONG 
consacrat și reputat, care reprezintă 
interesele consumatorilor în legătură cu 
toate politicile relevante ale Uniunii, 
precum și prin sprijinirea Asociației 
Europene pentru Coordonarea 
Reprezentării Consumatorului în 
Standardizare (ANEC), care reprezintă 
interesele consumatorilor în materie de 
standardizare. Procedând astfel, ar trebui să 
se acorde o atenție specială noilor nevoi ale 
pieței privind promovarea consumului 
durabil și prevenirea vulnerabilităților și a 
provocărilor determinate de digitalizarea 
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economiei sau de dezvoltarea unor noi 
tipare de consum și modele de afaceri. 
Programul ar trebui să sprijine dezvoltarea 
de informații relevante privind piețele, 
provocările politice, problemele și 
comportamentele emergente și publicarea 
unui tablou de bord al Uniunii privind 
consumatorii.

economiei, de produsele conectate, de 
internetul obiectelor, de inteligența 
artificială și de utilizarea algoritmilor sau 
de dezvoltarea unor noi tipare de consum și 
modele de afaceri, în special 
antreprenoriatul social și economia 
colaborativă. Programul ar trebui să 
sprijine dezvoltarea de informații relevante 
privind piețele, provocările politice, 
problemele și comportamentele emergente 
și publicarea unui tablou de bord al Uniunii 
privind consumatorii.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Rețeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor oferă asistență 
consumatorilor pentru a se bucura de 
avantajele drepturilor ce le revin în calitate 
de consumatori ai Uniunii atunci când 
cumpără bunuri sau servicii din afara 
frontierelor, de pe piața internă și din SEE, 
fie online, fie în cursul călătoriilor. Această 
rețea care cuprinde 30 de centre, finanțată 
în comun de peste 10 ani prin programele 
Uniunii privind protecția consumatorilor, a 
dovedit că aduce valoare adăugată pentru 
consolidarea încrederii consumatorilor și 
comercianților în piața internă. Ea primește 
peste 100 000 de cereri din partea 
consumatorilor în fiecare an și ajunge la 
milioane de cetățeni prin activitățile sale de 
informare prin presă și online. Este una 
dintre cele mai apreciate rețele de asistență 
pentru cetățeni din Uniune și majoritatea 
centrelor găzduiesc puncte de contact în 
domeniul legislației privind piața internă, 
cum ar fi Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului59, 
iar din evaluarea acesteia reiese importanța 

(39) Programul ar trebui să sprijine, de 
asemenea, Rețeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor, care oferă asistență 
consumatorilor pentru a se bucura de 
avantajele drepturilor ce le revin în calitate 
de consumatori ai Uniunii atunci când 
cumpără bunuri sau servicii din afara 
frontierelor, de pe piața internă și din SEE, 
fie online, fie în cursul călătoriilor. Această 
rețea care cuprinde 30 de centre, finanțată 
în comun de peste 10 ani prin programele 
Uniunii privind protecția consumatorilor, a 
dovedit că aduce valoare adăugată pentru 
consolidarea încrederii consumatorilor și 
comercianților în piața internă. Ea primește 
peste 100 000 de cereri din partea 
consumatorilor în fiecare an și ajunge la 
milioane de cetățeni prin activitățile sale de 
informare prin presă și online. Este una 
dintre cele mai apreciate rețele de asistență 
pentru cetățeni din Uniune și majoritatea 
centrelor găzduiesc puncte de contact în 
domeniul legislației privind piața internă, 
cum ar fi Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului59, 
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continuării activităților sale. Rețeaua 
intenționează, de asemenea, să dezvolte 
mecanisme de reciprocitate cu organisme 
similare din țări terțe.

iar din evaluarea acesteia reiese importanța 
continuării activităților sale. Rețeaua 
Centrelor Europene ale Consumatorilor 
poate constitui, în același timp, o 
importantă sursă de informații referitoare 
la provocările și problemele cu care se 
confruntă consumatorii la nivel local, 
acestea fiind relevante pentru elaborarea 
politicilor Uniunii și pentru protejarea 
intereselor consumatorilor. Prin urmare, 
programul ar trebui să permită crearea și 
intensificarea sinergiilor între 
reprezentarea consumatorilor la nivel 
local și la nivelul Uniunii, în vederea 
consolidării acțiunilor de promovare a 
intereselor consumatorilor. Rețeaua 
intenționează, de asemenea, să dezvolte 
mecanisme de reciprocitate cu organisme 
similare din țări terțe.

__________________ __________________

59 2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne 
(JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

59 2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne 
(JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Verificarea adecvării dreptului 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și marketing, efectuată de 
către Comisie în luna mai 2017, a arătat că 
este nevoie de o mai bună punere în 
aplicare a normelor și de facilitarea 
recursurilor în cazul în care consumatorii 
au suferit de pe urma încălcării legislației 
privind protecția consumatorilor. Drept 
urmare, în luna aprilie 2018, Comisia a 
adoptat „Noile avantaje pentru 
consumatori” pentru a asigura, între altele, 

(40) Verificarea adecvării dreptului 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și marketing, efectuată de 
către Comisie în luna mai 2017, a arătat că 
este nevoie de o mai bună punere în 
aplicare a normelor și de facilitarea 
recursurilor în cazul în care consumatorii 
au suferit de pe urma încălcării legislației 
privind protecția consumatorilor. Drept 
urmare, în luna aprilie 2018, Comisia a 
adoptat „Noile avantaje pentru 
consumatori” pentru a asigura, între altele, 
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tratamentul egal al consumatorilor pe piața 
internă în legătură cu standardele de 
calitate diferențiată, îmbunătățirea 
capacității statelor membre de punere în 
aplicare a legislației, îmbunătățirea 
siguranței produselor, intensificarea 
cooperării internaționale și noi posibilități 
de recurs, în principal prin acțiuni de 
reprezentare desfășurate de entități 
calificate. Programul ar trebui să își 
propună să sprijine politica privind 
protecția consumatorilor prin acțiuni de 
sensibilizare, prin consolidarea bazei de 
cunoștințe și a capacităților și prin 
schimbul de bune practici ale organizațiilor 
de consumatori și ale autorităților de 
protecție a consumatorilor, prin crearea de 
rețele și dezvoltarea cunoștințelor despre 
piață, prin consolidarea bazei de date 
concrete privind funcționarea pieței interne 
pentru consumatori, prin sisteme 
informatice și instrumente de comunicare, 
printre altele.

tratamentul egal al consumatorilor pe piața 
internă în legătură cu cazurile 
transfrontaliere, cum ar fi vânzarea de 
produse neconforme din sectorul 
autovehiculelor, standardele de calitate 
diferențiată a produselor sau problema 
pasagerilor blocați în aeroporturi în urma 
anulării unui număr mare de zboruri, 
îmbunătățirea capacității statelor membre 
de punere în aplicare a legislației, 
îmbunătățirea siguranței produselor, 
intensificarea cooperării internaționale și 
noi posibilități de recurs, în principal prin 
acțiuni de reprezentare desfășurate de 
entități calificate. Programul ar trebui să își 
propună să sprijine politica privind 
protecția consumatorilor prin acțiuni de 
sensibilizare, prin consolidarea bazei de 
cunoștințe și a capacităților și prin 
schimbul de bune practici ale organizațiilor 
de consumatori și ale autorităților de 
protecție a consumatorilor, prin crearea de 
rețele și dezvoltarea cunoștințelor despre 
piață, prin consolidarea bazei de date 
concrete privind funcționarea pieței interne 
pentru consumatori, prin sisteme 
informatice și instrumente de comunicare, 
printre altele.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
programelor și al liniilor bugetare 
precedente s-au dovedit adecvate și ar 
trebui păstrate. Acțiunile noi introduse în 
cadrul programului au scopul de a 
consolida buna funcționare a pieței interne. 
Pentru a asigura o executare mai simplă și 
mai flexibilă a programului și, astfel, 
pentru a lucra mai bine în vederea atingerii 

(58) Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
programelor și al liniilor bugetare 
precedente s-au dovedit adecvate și ar 
trebui păstrate. Acțiunile noi introduse în 
cadrul programului au scopul de a 
consolida buna funcționare a pieței interne. 
Pentru a asigura o executare mai simplă și 
mai flexibilă a programului și, astfel, 
pentru a lucra mai bine în vederea atingerii 
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obiectivelor acestuia, acțiunile ar trebui 
definite numai în funcție de categorii 
globale, generice. În program ar trebui să 
se includă, de asemenea, liste cu activități 
orientative privind obiectivele specifice din 
domeniul competitivității sau activități 
specifice decurgând din cerințele de 
reglementare, cum ar fi în domeniul 
standardizării, al reglementării lanțului 
alimentar și al statisticilor europene.

obiectivelor acestuia, acțiunile ar trebui 
definite numai în funcție de categorii 
globale, generice. În program ar trebui să 
se includă, de asemenea, liste cu activități 
orientative privind obiectivele specifice din 
domeniul competitivității sau activități 
specifice decurgând din cerințele de 
reglementare, cum ar fi în domeniul 
supravegherii pieței și al siguranței 
produselor, al protecției consumatorilor, 
al standardizării, al reglementării lanțului 
alimentar și al statisticilor europene.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul 
pentru îmbunătățirea funcționării pieței 
interne și a competitivității 
întreprinderilor, inclusiv a 
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici 
și mijlocii și a cadrului de finanțare a 
dezvoltării, elaborării și diseminării 
statisticilor europene în sensul 
articolului 13 din Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 (denumit în continuare 
„programul”).

Prezentul regulament instituie programul 
privind piața unică pentru a consolida 
piața internă și a îmbunătăți funcționarea 
acesteia în domeniul competitivității 
întreprinderilor, în special a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, al standardizării, al 
protecției consumatorilor și al lanțului 
alimentar, precum și pentru consolidarea
cadrului de finanțare a dezvoltării, 
elaborării și diseminării statisticilor 
europene (denumit în continuare 
„programul”).

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne și, în special, să protejeze și 
să capaciteze cetățenii, consumatorii și 
întreprinderile, în special 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea 
respectării dreptului Uniunii, prin 
facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea 
de standarde și prin promovarea sănătății 
umane, a animalelor și a plantelor, precum 
și prin promovarea bunăstării animalelor; 
precum și să consolideze cooperarea dintre 
autoritățile competente ale statelor membre 
și dintre autoritățile competente ale statelor 
membre și Comisie și agențiile 
descentralizate ale Uniunii;

(a) să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne și, în special, să protejeze și 
să capaciteze cetățenii, consumatorii și 
întreprinderile, în special 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea 
respectării dreptului Uniunii, facilitarea 
accesului la piețe, prin stabilirea de 
standarde, prin asigurarea unui nivel înalt 
și uniform de protecție a consumatorilor, 
sporirea gradului de cunoaștere a 
legislației UE în domeniul pieței unice și 
prin promovarea sănătății umane, a 
animalelor și a plantelor, precum și prin 
promovarea bunăstării animalelor; precum 
și să consolideze cooperarea dintre 
autoritățile competente ale statelor membre 
și dintre autoritățile competente ale statelor 
membre și Comisie și agențiile 
descentralizate ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să eficientizeze piața internă, să 
faciliteze prevenirea și înlăturarea 
obstacolelor, să sprijine dezvoltarea, 
implementarea și aplicarea dreptului 
Uniunii în domenii precum piața internă 
a bunurilor și serviciilor, achizițiile 
publice, supravegherea pieței, precum și 
în domenii precum dreptul societăților 
comerciale, dreptul contractual și dreptul 
responsabilității extracontractuale, 
combaterea spălării banilor, libera 
circulație a capitalurilor, serviciile 
financiare și concurența, inclusiv 
dezvoltarea de instrumente de 

(a) să eficientizeze piața internă prin:
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guvernanță;

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) facilitarea prevenirii și înlăturarea 
obstacolelor, sprijinirea procesului de 
elaborare, aplicare și asigurare a 
respectării dreptului Uniunii în domeniile 
pieței interne a bunurilor și serviciilor, 
achizițiilor publice, supravegherii pieței, 
precum și în domeniile dreptului 
societăților comerciale, dreptului 
contractual și al responsabilității 
extracontractuale, combaterii spălării 
banilor, liberei circulații a capitalurilor, 
serviciilor financiare și concurenței, 
facilitând inclusiv dezvoltarea de 
instrumente de guvernanță;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sprijinirea supravegherii eficiente 
a pieței și a siguranței produselor în 
întreaga Uniune, cu scopul de a garanta 
faptul că pe piața Uniunii sunt disponibile 
doar produse sigure și conforme, care 
oferă un nivel înalt de protecție a 
consumatorilor, inclusiv în cazul în care 
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este vorba despre produse comercializate 
online.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să îmbunătățească competitivitatea 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor și 
punerea în aplicare a principiului 
adiționalității fondurilor, prin punerea la 
dispoziție a unor măsuri care sprijină 
accesul la finanțare pentru IMM-uri -
accesul la piețe, inclusiv internaționalizarea 
IMM-urilor, un mediu de afaceri favorabil 
IMM-urilor, competitivitatea sectoarelor, 
modernizarea industriei și promovarea 
antreprenoriatului;

(b) să îmbunătățească competitivitatea 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor și 
punerea în aplicare a principiului 
adiționalității fondurilor, prin punerea la 
dispoziție a unor măsuri care sprijină 
accesul la finanțare pentru IMM-uri -
accesul la piețe, inclusiv internaționalizarea 
IMM-urilor, un mediu de afaceri favorabil 
IMM-urilor, competitivitatea sectoarelor, 
cum ar fi sectorul turistic, modernizarea 
industriei și promovarea antreprenoriatului;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) permit finanțarea standardizării
europene și a participării părților interesate 
în procesul de stabilire a standardelor 
europene;

(i) permit finanțarea organismelor
europene de standardizare și a participării 
părților interesate în procesul de stabilire a 
standardelor europene;

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze interesele 
consumatorilor și să asigure un nivel înalt 
de protecție a consumatorilor și siguranță 
a produselor prin:

(d) să promoveze interesele 
consumatorilor și să asigure un nivel înalt 
și uniform de protecție a consumatorilor 
prin:

Or. en

Justificare

Siguranța produselor a fost mutată la noul obiectiv de la articolul 3 alineatul (2) litera (a) 
punctul (ii) (nou), referitor la supravegherea pieței și siguranța produselor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) capacitarea, sprijinirea și educarea 
consumatorilor, întreprinderilor și societății 
civile; asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, a unui consum 
durabil și a siguranței produselor, în 
special prin sprijinirea autorităților 
responsabile cu aplicarea legislației și a 
organizațiilor care reprezintă consumatorii 
și prin acțiuni de cooperare; garantarea 
faptului că toți consumatorii au acces la căi 
de recurs; și furnizarea de informații 
adecvate cu privire la piețe și consumatori;

(i) capacitarea, sprijinirea și educarea 
consumatorilor, întreprinderilor și societății 
civile; asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor și a unui 
consum durabil, în special prin sprijinirea 
autorităților responsabile cu aplicarea 
legislației și a organizațiilor care reprezintă 
consumatorii și prin acțiuni de cooperare, 
mai ales în ceea ce privește abordarea 
provocărilor generate atât de tehnologiile 
existente, cât și de cele emergente; 
garantarea faptului că toți consumatorii au 
acces la căi de recurs eficace; și furnizarea 
de informații adecvate cu privire la piețe și 
consumatori;

Or. en
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) 396 200 000 EUR în prețuri 
curente pentru obiectivul prevăzut la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul 
(ii).

Or. en

Justificare

Se propune o linie bugetară dedicată pentru finanțarea supravegherii pieței, a siguranței 
produselor și a omologării de tip, în conformitate cu evaluarea de impact a programului 
privind piața unică și cu evaluarea de impact a Regulamentului privind respectarea și 
asigurarea aplicării legislației.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Suma rămasă este utilizată pentru 
finanțarea, în special în cadrul 
obiectivului prevăzut la articolul 3 
alineatul (2) litera (a) punctul (i) și la 
articolul 3 alineatul (2) litera (c), a 
acțiunilor legate de piața internă de 
produse și servicii, cum ar fi 
instrumentele de guvernanță a pieței 
interne, politica în domeniul concurenței, 
recunoașterea reciprocă și activitățile de 
standardizare.

Or. en

Justificare

Raportorul propune precizarea acțiunilor care urmează să fie finanțate din suma rămasă din 
pachetul financiar total.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Suma prevăzută la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă pentru punerea în aplicare a 
programului, în special cu privire la 
activitățile pregătitoare, de monitorizare, 
verificare, audit și de evaluare, precum și la 
utilizarea rețelelor de tehnologia 
informațiilor, cu accent pe prelucrarea 
informațiilor și schimbul de informații, 
precum și la utilizarea și dezvoltarea 
instrumentelor de tehnologia informațiilor 
instituționale.

3. Suma prevăzută la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă pentru punerea în aplicare a 
programului, în special cu privire la 
activitățile pregătitoare, de monitorizare, 
verificare, audit și de evaluare, precum și la 
utilizarea rețelelor de tehnologia 
informațiilor, cu accent pe prelucrarea 
informațiilor și schimbul de informații,
precum și la utilizarea și dezvoltarea 
instrumentelor de tehnologia informațiilor 
instituționale. Bugetul alocat pentru 
asistența tehnică și administrativă nu 
depășește 5 % din pachetul financiar 
menționat la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Se propune o limită de 5 % pentru cota din programul financiar alocată pentru asistența 
tehnică și administrativă, pentru a se asigura faptul că o parte semnificativă a pachetului 
financiar va fi dedicată acțiunilor concrete întreprinse în cadrul obiectivelor programului.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Următoarele acțiuni de punere în 
aplicare a obiectivelor specifice prevăzute 
la articolul 3 alineatul (2) litera (a) 
punctul (ii) sunt eligibile pentru 
finanțare:

(a) coordonarea și cooperarea între 
autoritățile de supraveghere a pieței și alte 
autorități relevante din statele membre, în 
special prin Rețeaua UE pentru 
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conformitatea produselor;

(b) dezvoltarea și întreținerea 
instrumentelor TI utilizate pentru 
schimbul de informații privind 
supravegherea pieței și controalele la 
frontierele externe;

(c) sprijinirea dezvoltării de acțiuni și 
teste comune în domeniul siguranței și 
conformității produselor, inclusiv în ceea 
ce privește testarea produselor 
periculoase, a produselor conectate și a 
produselor comercializate online;

(d) cooperarea, proiectele comune și 
schimbul de bune practici între 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
organismele relevante din țări terțe;

(e) sprijinul pentru strategiile de 
supraveghere a pieței, colectarea de 
cunoștințe și de informații, testarea 
capacităților și a dotărilor, evaluările 
inter pares, programele de formare, 
asistența tehnică și consolidarea 
capacităților pentru autoritățile de 
supraveghere a pieței;

(f) acțiuni de combatere a noilor riscuri 
economice și în materie de siguranță care 
derivă din globalizarea lanțului de 
producție, din vânzarea directă prin 
internet și din apariția constantă a 
inovațiilor în domeniul produselor și 
serviciilor pentru consumatori; și

(g) evaluarea procedurilor de omologare 
de tip și verificarea conformității 
autovehiculelor de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitarea creșterii întreprinderilor, 
inclusiv dezvoltarea competențelor, și a 
transformării industriale în sectoarele de 
producție și de servicii;

(d) facilitarea creșterii întreprinderilor, 
inclusiv dezvoltarea competențelor digitale 
și antreprenoriale, precum și a 
transformării digitale și industriale în 
sectoarele de producție și de servicii;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea competitivității 
întreprinderilor și a unor sectoare întregi 
ale economiei, precum și sprijinirea 
adoptării de către IMM-uri a inovării și a
colaborării de-a lungul lanțului valoric prin 
conectarea strategică a ecosistemelor și a 
clusterelor, inclusiv inițiativa comună 
privind clusterele;

(e) sprijinirea competitivității 
întreprinderilor și a unor sectoare întregi 
ale economiei, precum și sprijinirea 
adoptării de către IMM-uri a inovării, și în 
special a adoptării de către acestea a unor 
noi modele de afaceri, mai ales a celor 
asociate cu economia socială și 
colaborativă, precum și asumarea
colaborării de-a lungul lanțului valoric prin 
conectarea strategică a ecosistemelor și a 
clusterelor, inclusiv inițiativa comună 
privind clusterele;

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Următoarele acțiuni de punere în 
aplicare a obiectivelor specifice prevăzute 
la articolul 3 alineatul (2) litera (d) 
punctul (i) sunt eligibile pentru finanțare:

(a) educarea consumatorilor și creșterea 
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gradului de conștientizare de către aceștia 
a drepturilor lor și capacitarea 
consumatorilor în sensul abordării noilor 
provocări generate de evoluția 
tehnologică și de digitalizare, în special a 
consumatorilor vulnerabili;

(b) acțiuni prin care să se asigure accesul 
tuturor consumatorilor și comercianților 
la o modalitate corespunzătoare de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor și de 
soluționare online a litigiilor, precum și la 
informații privind căile de atac posibile;

(c) acțiuni în favoarea unei aplicări mai 
robuste a legislației în materie de protecție 
a consumatorilor, inclusiv coordonarea și 
cooperarea eficientă între organismele 
naționale de  aplicare a legii și cooperarea 
cu țările terțe în domeniul aplicării legii.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile juridice stabilite într-o țară terță 
care nu este asociată la program sunt în 
mod excepțional eligibile pentru 
participarea la următoarele acțiuni:

Comisia le poate permite entităților
juridice stabilite într-o țară terță care nu 
este asociată la program să participe la 
următoarele acțiuni:

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile care participă la acțiunile 
menționate la literele (a) și (b) nu au 

Entitățile care participă la acțiunile 
menționate la literele (a) și (b) nu au 
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dreptul să primească contribuții financiare 
din partea Uniunii, cu excepția cazului în 
care acest lucru este indispensabil 
programului, în special în ceea ce privește 
competitivitatea și accesul la piețe al 
întreprinderilor din Uniune sau în ceea ce 
privește protecția consumatorilor stabiliți 
în Uniune. Această excepție nu se aplică în 
cazul entităților care au scop lucrativ.

dreptul să primească contribuții financiare 
din partea Uniunii, în special dacă există 
un risc de transfer al tehnologiilor 
inovatoare sau al know-how-ului, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
indispensabil programului, în special în 
ceea ce privește competitivitatea și accesul 
la piețe al întreprinderilor din Uniune sau 
în ceea ce privește protecția consumatorilor 
stabiliți în Uniune. Această excepție nu se 
aplică în cazul entităților care au scop 
lucrativ.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu privire la litera (e) de la primul 
paragraf al prezentului articol, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 20 în vederea 
adaptării listei de entități eligibile pentru 
un grant în cadrul programului, pentru 
acțiunile de punere în aplicare a 
obiectivului specific prevăzut la articolul 3 
alineatul (2) litera (d) punctul (i).

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de evaluare și de atribuire Comitetul/comitetele de evaluare

Or. en
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Justificare

Adaptare tehnică

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Programul este pus în aplicare prin 
programul (programele) de lucru 
menționate la articolul 110 din 
Regulamentul financiar. Programele de 
lucru stabilesc, unde este cazul, suma totală 
rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

1. Programul este pus în aplicare prin 
programul (programele) de lucru, în 
conformitate cu articolul 110 din 
Regulamentul financiar. Programele de 
lucru sunt anuale sau multianuale și 
stabilesc, în special, obiectivele care vor fi 
urmărite, rezultatele preconizate, 
modalitățile de punere în aplicare a 
acestor acțiuni și cuantumul total al 
planului de finanțare. De asemenea, 
programele conțin o descriere detaliată a 
acțiunilor care urmează să fie finanțate, o 
indicație privind cuantumul alocat 
fiecărei acțiuni și un calendar orientativ 
al punerii în aplicare. Programele de lucru 
stabilesc, unde este cazul, suma totală 
rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea interimară a 
programului se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la punerea în aplicare a acestuia, dar nu 
mai târziu de patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a programului.

2. În termen de cel mult [patru ani de 
la începerea punerii în aplicare a 
programului], Comisia întocmește un 
raport de evaluare intermediară a 
acestuia, în care menționează gradul de 
realizare a obiectivelor acțiunilor 
sprijinite de program, rezultatele și 
impacturile, eficiența utilizării resurselor 



PR\1164319RO.docx 33/38 PE628.465v01-00

RO

și valoarea adăugată europeană.

Or. en

Justificare

Este necesară îmbunătățirea gradului de responsabilizare în contextul evaluării programului: 
ar trebui realizată o evaluare intermediară cel târziu până în 2025 și o evaluare finală cel 
târziu până în 2030.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. La finalul punerii in aplicare a 
programului, dar nu mai târziu de patru 
ani de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare 
finală a programului.

5. În termen de cel mult [trei ani de
la finalul punerii in aplicare a 
programului], Comisia întocmește un 
raport de evaluare finală privind impactul 
pe termen lung al programului, evaluând 
durabilitatea acțiunilor și sinergiile între 
diferitele programe de lucru.

Or. en

Justificare

Este necesară îmbunătățirea responsabilității pentru evaluarea programului: ar trebui 
realizată o evaluare intermediară cel târziu până în 2025 și o evaluare finală cel târziu până 
în 2030.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia comunică concluziile 
evaluărilor, însoțite de observațiile sale,
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

6. Comisia prezintă rapoartele 
menționate la alineatele (2) și (5)
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor și le pune la 
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dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate, menționată la articolele 9 și 17, se 
conferă Comisiei până la 31 decembrie 
2028.

2. Competența de a adopta acte 
delegate, menționată la articolele 9, 10 și 
17, se conferă Comisiei până la 31 
decembrie 2028.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 9 și 17 intră în vigoare dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu a 
ridicat obiecții în termen de două luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau dacă, înaintea 
expirării termenului respectiv, ambele 
instituții au informat Comisia că nu vor 
formula obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 9, 10 și 17 intră în vigoare dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu a ridicat obiecții în termen de două luni 
de la notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau dacă, înaintea 
expirării termenului respectiv, ambele 
instituții au informat Comisia că nu vor 
formula obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia implementează acțiuni de 
informare și comunicare privind 
programul, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate programului 
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele prevăzute la articolul 
3.

2. Comisia adoptă măsurile adecvate 
pentru a implementa acțiuni de informare 
și comunicare abordabile, astfel încât să 
sensibilizeze consumatorii, cetățenii, 
întreprinderile – în special IMM-urile – și 
administrațiile publice cu privire la 
resursele furnizate prin instrumentele 
financiare ale prezentului regulament, 
precum și la acțiunile și rezultatele 
acestuia. Resursele financiare alocate 
programului contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele prevăzute 
la articolul 3.

Or. en

Justificare

Trebuie subliniată importanța acțiunilor de comunicare abordabile pentru creșterea 
vizibilității finanțărilor UE în interesul consumatorilor, al întreprinderilor și al 
administrațiilor publice.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Piața unică a fost și rămâne piatra de temelie a proiectului european. 

În cei 25 de ani de existență a sa, piața unică a contribuit la obținerea unui nivel înalt de 
integrare între statele membre, aducând beneficii tangibile întreprinderilor, cetățenilor și 
consumatorilor în multe moduri, oferindu-le, printre altele, o plajă mai largă de opțiuni și 
prețuri reduse pe o piață mai competitivă, oportunități de a călători și de a munci pe întregul 
teritoriu al Uniunii, acces la o piață uriașă pentru întreprinderi și o protecție mai bună a 
consumatorilor. În pofida adoptării și a punerii în aplicare a peste 3 500 de măsuri, proiectul 
pieței unice este departe de a se fi finalizat. Multe obstacole, precum decalajele legislative, 
sarcinile administrative, aplicarea ineficientă și respectarea lacunară a legislației UE, precum 
și schimbarea circumstanțelor și apariția unor noi provocări și piedici continuă să perturbe 
realizarea pieței unice.

Parlamentul European a solicitat în numeroase rânduri îmbunătățirea guvernanței și a 
eficienței pieței unice, iar Comisia a făcut din integrarea pieței una dintre principalele sale 
priorități.

Pentru perioada următoare, 2021-2027, Comisia propune un nou program privind piața unică, 
acesta urmând să reunească într-un singur cadru coerent șase programe de lucru și numeroase 
acțiuni, inițial separate. Obiectivul principal este punerea în aplicare și implementarea a 
diverse activități de sprijin pentru realizarea pieței unice într-un sens mai amplu, pentru 
îmbunătățirea sinergiilor și a flexibilității și pentru eliminarea suprapunerilor dintre 
programele UE existente. 

Raportorul apreciază, în general, pozitiv noul „program privind piața unică” și împărtășește 
opinia Comisiei potrivit căreia este necesară o abordare strategică și integrată în vederea 
realizării unei bune funcționări a pieței interne.

Raportorul propune totuși o serie de îmbunătățiri în următoarele domenii:

Pachetul financiar

Comisia propune un pachet financiar a cărui alocare urmează să fie distribuită între patru 
obiective diferite: COSME, consumatori, lanțul alimentar și consumul durabil și statistică. 
Raportorul consideră că pachetul financiar total nu este suficient pentru a aborda toate 
provocările pieței unice, în special necesitatea de adaptare la un mediu în schimbare rapidă 
generată de revoluția digitală și de globalizare. 

Cu toate acestea, raportorul propune ajustarea pachetului financiar general și a diverselor linii 
bugetare odată ce se vor defini cifrele exacte în proiectul de raport intermediar al 
Parlamentului European referitor la „Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele 
proprii”.

În plus, raportorul propune adăugarea unei noi linii bugetare dedicate supravegherii pieței, 
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siguranței produselor și omologării de tip, în conformitate cu evaluarea de impact a 
programului privind piața unică și cu evaluarea de impact a Regulamentului privind 
respectarea și asigurarea aplicării legislației. Raportorul consideră, de asemenea, că este 
important să se menționeze în mod explicit obiectivele pentru care se alocă suma rămasă, 
precum și să se stabilească un prag maxim pentru asistența tehnică și administrativă.

Accent pe supravegherea pieței și siguranța produselor

În ceea ce privește obiectivele programului, raportorul are convingerea fermă că 
îmbunătățirea funcționării pieței unice depinde de consolidarea activităților de supraveghere a 
pieței și a siguranței produselor, acordându-se o atenție deosebită produselor comercializate 
online. În fapt, raportorul recunoaște că supravegherea eficientă a pieței ar putea fi esențială 
pentru protejarea intereselor publice precum sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția 
consumatorilor, protecția mediului și securitatea publică, precum și asigurarea unei 
concurențe loiale între operatorii economici. Numeroase scandaluri recente precum 
„Dieselgate” arată că pe piața UE încă există produse nesigure și neconforme, ceea ce 
subliniază că este nevoie de o supraveghere mai eficientă și mai coordonată a pieței în 
Uniune. Regulamentul recent aprobat privind omologarea de tip, precum și Regulamentul 
privind respectarea și asigurarea aplicării legislației, aflat în curs de negociere, furnizează un 
cadru de cultivare a unei cooperări mai eficiente între autoritățile de supraveghere a pieței, 
instituțiile UE și operatorii economici. Având în vedere aceste elemente, raportorul introduce 
un nou obiectiv specific legat de acțiunile de supraveghere a pieței, siguranță a produselor și 
omologare de tip, dedicându-le o linie bugetară specifică.

Consumatorii

Raportorul consideră că programul privind piața unică va contribui la crearea condițiilor 
necesare pentru ca cetățenii Uniunii să beneficieze pe deplin de piața unică.  Prin urmare, 
raportorul propune includerea trimiterilor la acțiunile specifice care vizează consolidarea 
protecției consumatorilor, capacitarea consumatorilor și promovarea intereselor acestora, cu 
accent deosebit pe noile oportunități și provocări generate de digitalizare, în concordanță cu 
Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020. 

Evoluțiile digitale 

Raportorul adaugă în întregul text al regulamentului trimiteri la evoluțiile digitale din toate 
domeniile afectate de program. Un program pe șapte ani trebuie să fie flexibil și suficient de 
bine orientat spre viitor pentru a se adapta la un mediu în schimbare constantă, în care noile 
tehnologii produc un impact puternic asupra modelelor de afaceri precum economia socială și 
colaborativă, asupra consumatorilor și a economiei UE în ansamblu.

Implementarea, evaluarea și publicitatea aferentă programului

Propunerea Comisiei nu oferă suficiente informații privind modul în care va fi implementat 
noul program. Adoptarea programelor de lucru anuale sau multianuale este de maximă 
importanță, deoarece programele de lucru stabilesc, printre altele, acțiunile care urmează să 
fie finanțate și alocarea resurselor financiare. 



PE628.465v01-00 38/38 PR\1164319RO.docx

RO

În ceea ce privește evaluarea, raportorul propune efectuarea unei evaluări finale obligatorii a 
programului până în 2030, cu accent special asupra impactului pe termen lung al programului, 
a durabilității acțiunilor și a sinergiilor obținute între diferitele programe de lucru.

În ceea ce privește transparența și publicitatea, raportorul propune Comisiei să pună în 
aplicare acțiuni de informare și comunicare pentru a sensibiliza consumatorii, întreprinderile –
în special IMM-urile – și administrațiile publice cu privire la oportunitățile oferite în cadrul 
programului.
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