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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută propunerea înaintată de Comisie privind un nou program specific de sprijinire a 
funcționării eficace a pieței unice, care reunește șase programe anterioare și numeroase 
măsuri din diferite domenii de politică; este de părere că noul program va contribui la 
îmbunătățirea funcționării pieței interne și a competitivității IMM-urilor, pentru a 
genera creșterea Europei pe piața globalizată; invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să mențină o finanțare suficientă a programului, în special în contextul planului 
de redresare și al tranziției verzi și al tranziției digitale;

2. observă că responsabilitatea Comisiei IMCO în cadrul procedurii bugetare vizează 
rubrica 1 „Piață unică, inovare și sectorul digital”, inclusiv liniile bugetare 03 02 
Programul privind piața unică, 03 03 Programul UE de luptă antifraudă și 03 05 
Programul „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal;

3. constată că aproape toate sectoarele economiei europene au fost grav afectate de criza 
generată de COVID-19; subliniază că, pentru o redresare de succes, este necesar ca 
statele membre să respecte normele pieței interne; subliniază că consumatorii își vor 
recâștiga încrederea în piața unică dacă li se asigură respectarea drepturilor; insistă că 
este necesar ca întreprinderile, în special IMM-urile, să fie sprijinite în tranziția și în 
dezvoltarea lor verde și digitală, precum și în accesul pe piața unică; este de părere că 
creditele alocate la rubrica 1 ar trebui majorate pentru a deveni o sursă solidă de 
finanțare dedicată sustenabilității, inovării, infrastructurii strategice și transformării 
digitale, făcând piața unică mai puternică și mai rezilientă, și prin investițiile într-o 
economie eficientă din punct de vedere energetic; subliniază că este necesar, în special, 
să se creeze sinergii între Programul privind piața unică și Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene (Next Generation EU), pentru a mobiliza investițiile necesare;

4. observă că criza de COVID-19 a demonstrat dependența pieței unice a UE de lanțurile 
de aprovizionare și de producătorii mondiali, precum și pericolele lipsei siguranței 
produselor; subliniază, prin urmare, importanța unei politici solide în favoarea 
consumatorilor, care să le ofere acestora protecție și previzibilitate atât offline, cât și 
online, și întreprinderilor încrederea necesară pentru a-și furniza bunurile și serviciile pe 
piața internă, asigurând, de asemenea, supravegherea pieței și respectarea dreptului 
Uniunii; evidențiază importanța aprofundării în continuare a pieței unice prin înlăturarea 
efectivă a obstacolelor din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor, observă, în 
acest sens, că 2021 va fi primul an în care se va aplica Programul privind piața unică și 
solicită majorarea substanțială a finanțării dedicate obiectivelor legate de IMM-uri, 
precum și o linie bugetară separată și consolidată privind supravegherea pieței; 
subliniază, de asemenea, că finalizarea pieței unice digitale ar trebui să rămână una 
dintre prioritățile bugetare-cheie și recunoaște importanța Programului Europa digitală 
pentru conceperea și sprijinirea transformării digitale a societății și economiei din 
Europa, care va fi esențială pentru dezvoltarea pieței unice digitale, asigurând totodată 
securitatea consumatorilor europeni;
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5. observă că infrastructura transfrontalieră este coloana vertebrală a pieței unice, 
permițând bunurilor, serviciilor, întreprinderilor și cetățenilor să circule liber peste 
frontiere; salută, așadar, finanțarea reformată a Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (MIE), în scopul de a investi și a dezvolta în continuare infrastructurile 
paneuropene de transport, rețele digitale și rețele de energie; subliniază, de asemenea, că 
programele de e-guvernare care vizează modernizarea administrației publice și 
digitalizarea serviciilor publice oferă valoare adăugată pentru toți cei implicați în piața 
unică, în special cetățenii și întreprinderile, și solicită, prin urmare, alocarea de resurse 
suplimentare pentru implementarea integrală a portalului digital unic, care ar putea 
suferi întârzieri în mai multe state membre;

6. sprijină Comisia în abordarea sa care vizează îmbunătățirea și consolidarea noului 
Instrument de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal și a programului 
„Vamă”; atrage însă atenția că Comisia și statele membre au acumulat deja întârzieri în 
transpunerea planificată în practică a Codului vamal al Uniunii și regretă faptul că 
statele membre nu au suficiente resurse financiare și umane; subliniază importanța 
finanțării adecvate a soluțiilor inovatoare și a echipamentelor moderne pentru 
operațiunile vamale, în interesul unei mai mari eficiențe a întreprinderilor din UE și al 
simplificării protecției consumatorilor; salută, în acest sens, majorarea creditelor pentru 
linia bugetară 03 05 01, care ar putea da un impuls reducerii întârzierilor la transpunerea 
în practică a programului „Vamă”;

7. subliniază că principiul „valorii adăugate europene” ar trebui să reprezinte piatra de 
temelie a tuturor investițiilor finanțate de UE; atrage atenția că finanțarea din partea UE 
ar trebui să fie însoțită de rezultate cuantificabile, și nu de simple măsurători ale 
performanțelor, ceea ce va permite compararea și clasarea diferitelor programe ale UE 
în funcție de eficiența lor;

8. repetă că eficientizarea cheltuielilor și realizarea unor evaluări corespunzătoare ar putea 
genera economii, din care s-ar putea finanța activități viitoare;

9. subliniază importanța respectării depline a recomandărilor Curții de Conturi Europene, 
pentru a crește eficacitatea bugetului și a asigura un randament mai mare al investițiilor 
pentru cetățenii europeni; subliniază că bugetul ar trebui să fie transparent, pe înțelesul 
cetățenilor UE și bazat pe rezultate, pentru a spori eficiența și productivitatea 
instituțiilor publice;

10. invită Comisia să sprijine proiectele-pilot și propunerile de acțiuni pregătitoare care țin 
de competența IMCO.
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