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SUGESTII

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

1. ia act cu satisfacție de creșterea ratei de execuție a creditelor de plată de la titlul 12; este 
preocupat de rata scăzută de execuție a creditelor din domeniul politicilor pentru 
consumatori și solicită Comisiei să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți fiabilitatea 
estimărilor legate de nevoile de plată;

2. salută inițiativa Comisiei de a organiza ateliere în statele membre, la care să se abordeze 
problemele întâmpinate de administrațiile naționale în aplicarea legislației privind piața 
internă; consideră că această inițiativă va influența pozitiv aplicarea legislației în acest 
domeniu;

3. salută importanța acordată de Comisie promovării SOLVIT și a programului EU Pilot ca 
mecanisme alternative de soluționare a problemelor și solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile în acest sens; își reamintește sprijinul pentru o linie bugetară separată destinată 
SOLVIT; salută modernizarea portalului „Europa ta” ca site cu acces unic care oferă 
informații despre drepturile din diferite sectoare, precum și servicii de asistență;

4. salută continuarea sprijinului financiar pentru Rețeaua Centrelor europene pentru 
consumatori, precum și studiul comandat pentru evaluarea eficienței acestei rețele; solicită 
Comisiei să tragă concluziile din respectivul studiu și să ia măsuri atât pentru a îmbunătăți 
calitatea serviciilor oferite, cât și pentru a crește gradul de informare a consumatorilor 
privind această rețea;

5. solicită Comisiei să își intensifice eforturile pentru a garanta că situațiile financiare ale 
statelor membre referitoare la resursele proprii tradiționale sunt precise și să consolideze 
supravegherea vamală la nivel național pentru a evita erorile legate de sumele colectate 
drept resurse proprii, conform recomandării Curții de Conturi (punctul 2.21);

6. recunoaște eforturile depuse de Comisie în punerea în aplicare a codului vamal 
modernizat; ia act de întârzierile din cadrul procesului și solicită Comisiei să stabilească 
un termen mai realist.


