
PA\868677RO.doc PE466.965v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

2011/2020(BUD)

26.5.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la poziţia Parlamentului privind proiectul de buget 2012, astfel cum a 
fost modificat de Consiliu - toate secţiunile
(2011/2020(BUD))

Raportor pentru aviz: Edvard Kožušník



PE466.965v01-00 2/4 PA\868677RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\868677RO.doc 3/4 PE466.965v01-00

RO

SUGESTII

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

1. este de acord că, în perioadele de austeritate, bugetul UE, şi aşa limitat, nu ar trebui să fie 
pur şi simplu redus, periclitând astfel angajamentele deja asumate, ci ar trebui utilizat cu 
inteligenţă pentru a stimula creşterea economică, asigurând investiţiile necesare şi 
consolidând funcţionarea pieţei interne, şi pentru a oferi sprijin cetăţenilor, consumatorilor 
şi întreprinderilor europene în activităţile lor de creare de locuri de muncă şi de dezvoltare 
durabilă;

2. subliniază că este important să se aloce în mod constant fonduri bugetare pentru 
funcţionarea şi dezvoltarea pieţei interne, în special în domeniul notificării, certificării şi 
aproximării sectoriale (liniile bugetare 02 01 04 04 şi 02 03 01); se aşteaptă ca pachetul 
Comisiei privind standardizarea să răspundă solicitării sale de a se crea un sistem de 
standardizare mai bine integrat în UE şi un sistem mai sustenabil de finanţare pentru 
elaborarea de standarde1;

3. salută creşterea uşoară a creditelor pentru realizarea şi dezvoltarea pieţei interne (liniile 
bugetare 12 01 04 01 şi 12 02 01) şi obiectivul Comisiei de a pune capăt fragmentării 
pieţei şi de a elimina barierele şi obstacolele din calea liberei circulaţii a serviciilor, 
inovării şi creativităţii, obiectiv declarat în mult aşteptata sa comunicare „Actul privind 
piaţa unică. Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii. 
Împreună pentru o nouă creştere.” 2

4. reaminteşte Comisiei că, în Rezoluţia sa referitoare la punerea în aplicare a Directivei 
privind serviciile3, a solicitat alocarea unor fonduri adecvate pentru o campanie majoră de 
promovare a ghişeelor unice;

5. solicită finanţarea în continuare a proiectului-pilot „Forumul pieţei unice” (linia bugetară 
12 02 03), organizat de Comisie în colaborare cu preşedinţia Consiliului, care reuneşte 
părţi interesate din instituţiile UE, statele membre, societatea civilă şi organizaţiile 
patronale pentru a evalua progresul înregistrat în relansarea pieţei unice, a face schimburi 
de bune practici şi a aborda principalele preocupări ale cetăţenilor europeni;

6. regretă faptul că nu au fost alocate fonduri pentru angajamentele aferente SOLVIT şi 
Planului de acţiune pentru servicii de asistenţă pe piaţa unică (linia bugetară 12 02 02); 
consideră că reţeaua SOLVIT este un mecanism extrajudiciar de soluţionare a litigiilor 
eficace şi gratuit care ar trebui să fie sprijinit prin activităţi de formare şi promovare în 
toate statele membre;

                                               
1 Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării europene 
(Raportul Kožušník - 2010/2051(INI)).
2 COM(2011) 0206.
3 Rezoluţia Parlamentului European din 15 februarie 2011 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 
2006/123/CE privind serviciile (Raportul Gebhardt - 2010/2053(INI)).
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7. subliniază necesitatea dezvoltării de acţiuni de formare profesională a funcţionarilor din 
administraţiile naţionale şi regionale care sunt responsabili cu controlul serviciilor; 
reaminteşte că un acces durabil la sistemul de informare al pieţei interne depinde de un 
nivel adecvat de investiţii la nivelul UE şi sprijină extinderea acestuia până la sfârşitul lui 
2012 la toate profesiile reglementate la nivelul UE;

8. îşi reiterează apelurile adresate Comisiei şi statelor membre de a cofinanţa în continuare 
acţiuni comune de supraveghere a pieţei1; recunoaşte rolul autorităţilor vamale în 
domeniul supravegherii pieţei şi sprijină consolidarea cooperării dintre administraţiile 
vamale şi autorităţile de supraveghere a pieţei; solicită statelor membre să aloce resursele 
financiare şi umane necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin în legătură cu 
punerea în aplicare a programului Vama 2013 (liniile bugetare 14 01 04 02 şi 14 04 02);

9. consideră că suma alocată acţiunii Uniunii în domeniul politicii de protecţie a 
consumatorilor (linia bugetară 17 02 02) ar trebui majorată pentru a asigura continuarea 
anchetelor şi studiilor de piaţă în curs, în special a graficelor de performanţă privind piaţa 
de consum şi condiţiile pentru consumatori; salută evaluarea la jumătatea perioadei a 
strategiei privind politica şi programul de acţiune al UE în domeniul protecţiei 
consumatorilor2 şi  aşteaptă evaluarea separată privind acţiunile de educare, informare şi 
consolidare a capacităţilor consumatorilor, preconizată pentru iulie 2011;

10. ia act de mesajul-cheie al evaluării recente a funcţionarii reţelei centrelor europene pentru 
consumatori, în special în ceea ce priveşte resursele limitate disponibile până în prezent şi 
stimulentele bazate pe performanţe propuse pentru viitor; îşi menţine sprijinul pentru 
Reţeaua de cooperare pentru protecţia consumatorilor, sub rezerva examinării şi evaluării 
viitoare a eficacităţii sale;

                                               
1 Rezoluţia Parlamentului European din 8 martie 2011 referitoare la revizuirea Directivei privind siguranţa 
generală a produselor şi supravegherea pieţei (Raportul Schaldemose - 2010/2085(INI)). A se vedea, de 
asemenea, punctul 33 din Rezoluţia Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la o piaţă unică pentru 
europeni (Raportul Correia de Campos - 2010/2278(INI)).
2 Document de lucru al serviciilor Comisiei, adoptat la 25 martie 2011 (SEC(2011)414).


