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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele sugestii:

1. salută cadrul financiar multianual propus pentru perioada 2014-2020 (CFM) și faptul că 
este corelat cu obiectivele Strategiei Europa 2020; subliniază, însă, că CFM nu conține 
toate elementele solicitate de Parlament în rezoluția sa din 8 iunie 20111; atrage atenția 
asupra faptului că, chiar și în condițiile unei creșteri a nivelului resurselor pentru 
următorul CFM cu 5% comparativ cu nivelul din 2013, nu se poate aduce decât o 
contribuție limitată la realizarea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii și 
la respectarea principiului solidarității în cadrul Uniunii;

2. subliniază că CFM ar trebui să conțină resursele financiare necesare pentru punerea în 
practică a inițiativelor din Actul privind piața unică, pentru a valorifica într-o măsură mai 
mare potențialul pieței interne, asigurând astfel competitivitatea și creșterea economică ale 
UE în viitor;

3. subliniază că IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei europene și că CFM ar 
trebui să acorde un sprijin hotărât unei politici a UE care are ca scop îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la finanțare, îmbunătățirea competitivității lor și promovarea 
antreprenoriatului; sprijină ferm programul propus pentru competitivitatea întreprinderilor 
și a IMM-urilor, dar consideră că pachetul financiar prevăzut ar trebui majorat și mai 
mult;

4. subliniază importanța politicii de protecție a consumatorilor pentru asigurarea unui nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor în UE și pentru împuternicirea acestora în general; 
consideră că suma propusă pentru programul de protecție a consumatorilor în 2014-2020 
este insuficientă pentru realizarea acestor obiective și solicită o majorare cu 5% a 
pachetului financiar respectiv; 

5. salută călduros mecanismul Conectarea Europei propus pentru finanțarea de proiecte de 
infrastructură importante care să sprijine crearea pieței unice de energie și a pieței unice 
digitale și să intensifice totodată libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a 
persoanelor; subliniază că nevoile financiare din acest domeniu sunt enorme și că nu vor 
putea fi acoperite de suma propusă; prin urmare, este de părere că ar trebui să se acorde o 
atenție mai mare mecanismelor de finanțare inovatoare, cum ar fi obligațiunile UE pentru 
finanțarea de proiecte.
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