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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. reamintește că recenta criză economică a evidențiat o serie de deficiențe și incoerențe pe 
piața unică, care au avut repercusiuni negative în ceea ce privește încrederea 
consumatorilor și a cetățenilor. ia act de constrângerile bugetare ce afectează în prezent 
funcționarea Uniunii; solicită o mai bună execuție bugetară prin asigurarea de resurse 
financiare în sprijinul unei strategii pentru creștere inteligentă și durabilă;

2. se declară convins că politica de protecție a consumatorilor este o prioritate principală 
pentru Uniunea Europeană și că bugetul afectat acestei politici ar trebui să reflecte acest 
lucru; 

3. solicită menținerea pachetului financiar propus inițial de către Comisie în cadrul cadrului 
financiar multianual pentru programul în domeniul protecției consumatorilor (respectiv 
197 000 000 EUR) și subliniază că cel puțin 8 milioane EUR alocate acestui program vor 
fi necesare pentru mecanismul multilingv al platformei de soluționare online a litigiilor în 
materie de consum; reamintește că acest mecanism a fost convenit de către cei doi co-
legislatori și adoptat în rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2013 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea 
online a litigiilor în materie de consum (SOL); sugerează finanțarea mecanismului 
multilingv al platformei SOL și prin intermediul programului de instituire a mecanismului 
Conectarea Europei;

4. recunoaște importanța Forumului pieței unice și solicită extinderea acțiuni pregătitoare 
aferente și în 2014 (1 200 000 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de 
plată);

5. consideră că este importantă crearea unui nou proiect pilot „Aplicație pentru dispozitivele 
mobile privind călătoriile în UE” care să ofere informații utile de călătorie la nivel UE și 
național în 24 de limbi, printr-un punct unic de acces (650 000 EUR în credite de 
angajament și 350 000 EUR în credite de plată); acest proiect ar trebui să furnizeze 
informații practice diferențiate și specifice pentru consumatorii individuali și să pună 
accent pe situații reale cu caracter transfrontalier, printre care informații utile variind de la 
cele de călătorie și vize, sfaturi privind mutarea într-o altă țară, până la cele privind 
serviciile de sănătate și protecția consumatorilor;

6. subliniază că SOLVIT și-a dovedit eficacitatea în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă cetățenii; își reafirmă sprijinul pentru linia bugetară dedicată instrumentelor 
pieței unice; 

7. consideră că sprijinirea economiei reale ar trebui să fie o prioritate esențială a UE; solicită 
maximizarea absorbției acestui sprijin financiar de către IMM-uri;

8. recunoaște necesitatea menținerii unui pachet financiar echilibrat pentru programul vamal, 
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care ar trebui să fie cel puțin egal cu suma prevăzută în propunerea inițială a Comisiei, și 
anume 548 080 000 EUR; subliniază necesitatea accentuării obiectivului general inițial al 
programului de sprijinire a funcționării uniunii vamale și de consolidare a pieței interne 
prin intermediul unor noi obiective specifice și operaționale.


