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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 funcţionarea adecvată a pieţei unice sprijină spaţiul european de libertate, 
securitate şi justiţie şi contribuie la consolidarea modelului european al economiei sociale 
de piaţă; 

2. salută faptul că Raportul din 2010 privind cetăţenia se va referi şi la obstacolele 
întâmpinate de cetăţeni atunci când încearcă să achiziţioneze bunuri şi servicii dintr-un alt 
stat şi va propune cele mai bune metode de eliminare a obstacolelor respective; recomandă 
realizarea de către Comisie a unei evaluări independente pentru a identifica cele mai 
importante 20 de surse zilnice de nemulţumire şi frustrare legate de piaţa unică cu care se 
confruntă cetăţenii;

3. subliniază că articolul 12 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reafirmă, 
drept dispoziţie de aplicare generală, că protecţia consumatorilor ar trebui luată în 
considerare la definirea şi punerea în aplicare a celorlalte politici şi acţiuni ale Uniunii; 
subliniază importanţa noii propuneri de directivă privind drepturile consumatorilor;

4. invită din nou Comisia să examineze posibilitatea adoptării unei „carte a cetăţenilor” care 
să includă diversele aspecte legate de dreptul de a locui şi de a lucra oriunde în UE;

5. subliniază necesitatea de a atinge rapid un grad mai ridicat de certitudine şi claritate 
juridică în cazul raporturilor contractuale şi de a avea acces la căi de atac adecvate, 
abordabile şi eficiente;

6. încurajează orice iniţiativă de sprijinire a IMM-urilor din întreaga UE care desfăşoară 
activităţi transfrontaliere prin reducerea semnificativă a sarcinilor administrative, 
financiare şi de reglementare; salută viitoarea revizuire a Directivei privind întârzierea 
efectuării plăţilor;

7. invită Comisia să asigure eliminarea tuturor barierelor din calea dezvoltării comerţului 
electronic atât prin mijloace legislative, cât şi nelegislative; subliniază necesitatea de a 
spori încrederea consumatorilor şi a întreprinderilor în comerţul electronic transfrontalier. 


