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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că transpunerea insuficientă şi târzie şi natura inadecvată a aplicării şi a 
controlului respectării reglementărilor conduc la incertitudine juridică şi împiedică 
cetăţenii şi întreprinderile să se bucure pe deplin de beneficiile pieţei interne;

2. regretă faptul că unele state membre subestimează importanţa aplicării corecte şi în timp 
util a legislaţiei UE; îndeamnă statele membre să acorde prioritatea adecvată
transpunerii şi punerii în aplicare a acesteia pentru a evita întârzierile;

3. subliniază necesitatea tabelelor de corespondenţă obligatorii, cu informaţii detaliate 
privind măsurile naţionale de transpunere, cu scopul de a garanta monitorizarea mai 
eficace a transpunerii şi a aplicării legislaţiei UE;

4. subliniază rolul cheie al Tabloului de bord al pieţei interne şi al Tabloului de bord al 
pieţei de consum în contextul utilizării mai eficace a instrumentelor de supraveghere şi 
de analiză comparativă; invită Comisia şi statele membre să pună la dispoziţie resursele 
financiare şi umane adecvate pentru a garanta faptul că Tabloul de bord al pieţei de 
consum poate fi dezvoltat în continuare;

5. solicită Comisiei să analizeze mecanismele inovatoare, precum procedura de evaluare 
reciprocă prevăzută în Directiva privind serviciile pentru a garanta aplicarea mai eficace 
a legislaţiei UE; 

6. invită deputaţii şi autorităţile naţionale să promoveze Serviciul de orientare pentru 
cetățeni şi utilizarea mecanismelor alternative de soluționare a problemelor, cum ar fi 
SOLVIT şi EU Pilot, care sunt prea puţin utilizate, în ciuda potenţialului lor 
extraordinar, precum şi portalul unic („Europa ta”); solicită sporirea capacităţii acestora 
prin alocarea de resurse financiare şi umane suplimentare;

7. subliniază importanţa sinergiilor între toate serviciile de asistență de pe piața unică;  

8. solicită consolidarea rolului Parlamentului în domeniul aplicării, controlului respectării 
şi monitorizării legislaţiei în materie de piaţă internă; sprijină ideea unui forum anual al 
pieţei interne. 


