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SUGESTII

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

1. subliniază faptul că succesul legislației Uniunii Europene depinde întotdeauna de punerea 
în aplicare și transpunerea sa într-un termen rezonabil în legislația națională a statelor 
membre; consideră drept esențial controlul periodic, atent și eficace în acest domeniu și 
solicită Comisiei să intervină în cazul deficiențelor legate de transpunere și să colaboreze 
în continuare îndeaproape cu Parlamentul în această privință;

2. salută angajamentul de care dă dovadă Comisia în direcția abordării problemelor 
identificate de cetățeni și de întreprinderi care afectează piața unică; își exprimă totuși 
dezamăgirea față de nivelul de profunzime constatat în documentul de lucru;

3. subliniază că este necesar ca problemele întâmpinate de cetățeni și întreprinderi să fie 
abordate; constată că, în ciuda dovezii minime incluse în documentul de lucru, multe 
dintre domeniile problematice identificate au fost supuse unor recente evaluări ale 
impactului și au făcut obiectul unor propuneri ale Comisiei; crede cu tărie că, în cazurile 
în care se propun măsuri, Comisia trebuie să aducă dovezi solide și concludente în 
favoarea politicii pentru care a optat în proiectele legislative în cauză; invită Parlamentul 
să acorde toată atenția preciziei și puterii de convingere a evaluărilor impactului elaborate 
de Comisie atunci când ia în considerare propunerile de proiect, pentru ca legislația 
adoptată să răspundă în egală măsură necesităților cetățenilor și celor ale întreprinderilor;

4. consideră drept esențială o informare cuprinzătoare, obiectivă și la niveluri adecvate a 
cetățenilor, consumatorilor și întreprinderilor în ceea ce privește drepturile pe care le dețin 
pe piața internă; solicită Comisiei și statelor membre să trateze acest aspect cu prioritate, 
să dezvolte sisteme de informare și strategii de comunicare utile, mai ales cu privire la 
drepturile sociale ale cetățenilor și, în primul rând, să asigure suficiente resurse financiare 
pentru a desfășura campanii de informare și să utilizeze cu economie fondurile respective; 

5. consideră importante schimbul de informații dintre sistemele naționale și promovarea 
cooperării dintre acestea și salută în acest context recent realizata interconectare a 
registrelor comerțului1; solicită în continuare cooperarea administrativă transfrontalieră și 
o mai bună interconectare prin intermediul unor platforme centrale; salută inițiativele 
Comisiei în acest sens, ca de exemplu inițiativele legate de dezvoltarea unui sistem pentru 
transmisia electronică a informațiilor în materie de asigurări sociale între sistemele
naționale de asigurări sociale;

6. subliniază faptul că execuția și recunoașterea transfrontalieră a hotărârilor, precum și a 
efectelor juridice ale actelor au o importanță majoră pentru mobilitatea în cadrul pieței 
interne; speră ca Regulamentul privind drepturile succesorale să fie pus în aplicare cu 

                                               
1 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2012, (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
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promptitudine în toate statele membre ale UE; în urma adoptării Cărții verzi din 20101 și a 
consultărilor purtate în 2011, solicită continuarea activităților Comisiei cu privire la 
recunoașterea efectelor juridice ale actelor de stare civilă și așteaptă cu interes propunerile 
legislative prevăzute pentru 2013;

7. susține angajamentul demonstrat cu privire la abordarea problemei sarcinilor de 
reglementare; din acest punct de vedere, reamintește că Parlamentul s-a angajat anterior să 
solicite Comisiei să identifice modele echivalente de compensare a costurilor atunci când 
face noi propuneri legislative; reamintește în continuare solicitarea Parlamentului ca 
programul de reducere a sarcinii administrative să fie extins și dezvoltat și, prin urmare, 
așteaptă cu interes propuneri de reducere a sarcinilor administrative și a „factorilor 
perturbatori” legați de reglementare care să abordeze multe dintre principalele motive de 
îngrijorare ale cetățenilor și întreprinderilor referitoare la piața unică;

8. consideră că, dacă s-ar respecta cu strictețe principiul „a gândi mai întâi la scară mică”, 
viitoarea legislație nu ar mai introduce noi dificultăți și frustrări pentru cetățenii și 
întreprinderile care desfășoară activități pe piața unică;

9. subliniază faptul că, în pofida simplificării legislației și a reducerii sarcinii administrative 
în ceea ce privește utilizarea libertăților pieței interne de către întreprinderi, este necesar, 
în general, să se garanteze normele referitoare la siguranță și sănătate care protejează 
consumatorii și angajații;

10. consideră că punerea în aplicare efectivă a reglementărilor este deosebit de importantă în 
ceea ce privește vânzările pe internet și salută propunerea privind soluționarea online a 
litigiilor; consideră drept esențială o mai bună informare a consumatorilor cu privire la 
drepturile existente; intenționează să examineze cu atenție propunerea privind legislația 
europeană comună în materie de vânzare și subliniază faptul că aceasta trebuie să 
garanteze un nivel foarte ridicat de protecție a consumatorilor; solicită totodată crearea 
unor „modele standard de contracte europene”; consideră că este important să se adopte 
reglementări adecvate privind conținuturile digitale;

11. semnalează faptul că, pentru a proteja într-un mod eficace proprietatea intelectuală, este 
necesar să se combată piratarea mărcilor și a produselor și subliniază că trebuie stabilit 
întotdeauna un echilibru rezonabil între interesele titularilor de drepturi și ale tuturor 
celorlalte părți implicate și protecția datelor cu caracter privat ale cetățenilor europeni. 

                                               
1 COM(2010) 0747.
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