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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. ia act de faptul că responsabilitatea Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor în cadrul procedurii bugetare acoperă linii bugetare de la titlurile 2 
(Întreprinderi), 12 (Piața internă), 14 (Impozitare și uniunea vamală) și 17 (Sănătate și 
protecția consumatorilor);

2. evidențiază importanța creditelor bugetare alocate capitolului 02 03 în proiectul de buget 
al Comisiei, fiind de părere că o funcționare mai bună a pieței interne poate fi realizată 
prin îmbunătățiri în ceea ce privește notificarea și certificarea; în plus, consideră justificate 
creditele bugetare alocate unor sectoare precum standardizarea și apropierea legislației, 
deoarece aceste măsuri vor facilita funcționarea și competitivitatea întreprinderilor, 
oferind totodată consumatorilor europeni produse și servicii mai sigure;

3. salută ușoara majorare din proiectul de buget al Comisiei de la linia bugetară 12 02 01, pe 
care o consideră necesară datorită beneficiilor pieței unice pentru întreaga economie a UE, 
în special în timpul crizei economice; invită, prin urmare, Comisia să prezinte propuneri 
privind modul de realizare a pieței unice, pe baza unei cunoașteri solide a pieței, a unei 
analize economice și a alegerii instrumentelor potrivite; subliniază, în acest context, 
importanța sectorului serviciilor pentru economia europeană și, prin urmare, consideră că 
implementarea Directivei privind serviciile1 este o prioritate; în plus, solicită Comisiei să 
coopereze strâns cu statele membre și să dezvolte o cultură administrativă bazată pe o 
reglementare mai simplă și pe o soluționare eficace a problemelor; subliniază importanța 
activităților de formare care să ajute funcționarii și magistrații să transpună, să aplice și să 
asigure în mod corect respectarea normelor referitoare la piața unică; 

4. deplânge nealocarea de resurse financiare liniei bugetare 12 02 02; consideră că rețeaua 
SOLVIT reprezintă un mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor eficace și gratuit 
care ar trebui să fie sprijinit prin activități de formare și promovare ale Comisiei în toate 
statele membre; solicită statelor membre să sporească resursele umane și financiare 
alocate acestei rețele; sprijină, în plus, conceptul de servicii de asistență privind piața 
unică prin crearea unui portal unic care să ofere informații și consiliere; 

5. solicită finanțarea unui proiect-pilot intitulat „Forumul pieței interne”, un eveniment 
anual care să reunească reprezentanți din partea instituțiilor UE, a statelor membre și a 
altor părți interesate pentru a stabili un angajament mai clar în ceea ce privește 
transpunerea, aplicarea și garantarea respectării legislației privind piața internă, 
constituind astfel o platformă pentru schimbul de bune practici între administrațiile 
naționale; solicită, în plus, finanțarea unui proiect-pilot care, sub forma unui sondaj 
independent, ar permite identificarea primelor 20 de cauze de nemulțumire și neîncredere 
ale cetățenilor și întreprinderilor, în special ale IMM-urilor, față de piața internă;

                                               
1 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile pe 
piața internă (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
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6. consideră că ușoara majorare a sumei alocate liniei bugetare 14 04 02 aferente 
programului Vamă 2013 este justificată și adecvată pentru realizarea obiectivelor din acest 
domeniu de politică, precum consolidarea securității și a protecției frontierelor externe, 
sprijinirea luptei împotriva traficului ilegal și a fraudei și creșterea eficienței sistemelor 
vamale; sprijină realizarea obiectivelor programului prin îmbunătățirea coordonării și 
cooperării dintre statele membre, promovarea schimbului de bune practici și de know-how 
și monitorizarea aplicării corecte a legislației Uniunii;

7. consideră că suma alocată liniei bugetare 17 02 02 în domeniul politicii de protecție a 
consumatorilor este justificată și potrivită pentru realizarea unei piețe interne cu produse și 
servicii sigure, precum și cu drepturi egale pentru toți consumatorii; subliniază importanța 
unei cooperări strânse între Uniune, statele membre și țările terțe, inclusiv SUA, China și 
India, în vederea instituirii unor mecanisme de control mai eficace pentru a spori 
încrederea consumatorilor; îndeamnă Comisia să elaboreze o bază de cunoștințe și 
programe de formare în domeniul supravegherii pieței; în plus, consideră eforturile 
comune în vederea educării consumatorilor drept o prioritate, în special în ceea ce privește 
cunoștințele financiare;

8. subliniază importanța monitorizării piețelor de consum prin consolidarea unui grafic de 
performanțe și a unor studii de piață conexe bazate pe colectarea de date referitoare la 
comportamentul consumatorilor și la funcționarea piețelor respective; solicită, prin 
urmare, instituirea unei acțiuni pregătitoare suplimentare intitulate „Măsuri de 
monitorizare în domeniul politicii de protecție a consumatorilor” care să permită 
continuarea sondajelor și studiilor existente, precum și finanțarea altor studii de piață.


