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Subiect: Aviz referitor la orientările pentru bugetul pe 2021 – secțiunea III 
(2019/2213(BUD)) - Raportor pentru aviz, Leszek Miller

Stimate domnule președinte,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor a decis să transmită comisiei dumneavoastră un aviz sub formă de scrisoare.

Comisia a decis să recomande Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, 
includerea sugestiilor din anexa la prezenta scrisoare în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată.

Cu deosebită considerație,

Petra De Sutter, MD, PhD
Președintă

Anexă: Sugestii
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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:

A. întrucât bugetul Uniunii pentru 2021 este primul buget din cadrul financiar multianual 
(CFM) pentru perioada 2021-2027;

B. întrucât Parlamentul a fost pregătit să negocieze noul CFM începând cu noiembrie 
2018, dar, până în prezent, Consiliul nu a inițiat negocieri semnificative; întrucât 
posibilitatea de a se ajunge la un acord se reduce constant;

C. întrucât, de la crearea sa, piața internă constituie un factor major al creșterii, 
competitivității și ocupării forței de muncă în Uniune și a permis persoanelor, 
bunurilor, serviciilor și capitalurilor să circule mai liber pe teritoriul Uniunii, a creat 
noi oportunități și economii de scară pentru întreprinderile europene, îndeosebi pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), a contribuit la 
crearea de locuri de muncă și le-a oferit consumatorilor o mai mare alegere la prețuri 
mai mici, garantându-le totodată protecție și o bună calitate a produselor și serviciilor 
oferite; întrucât piața internă reprezintă elementul central pentru realizarea 
transformării către o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și a energiei, care poate răspunde presiuni tot mai mari generate de 
schimbările climatice; întrucât finalizarea pieței unice trebuie să rămână printre 
prioritățile bugetului pe 2021;

D. întrucât piața unică digitală trebuie privită ca unul dintre elementele esențiale ale pieței 
unice generale, a cărei realizare efectivă este o condiție indispensabilă pentru 
funcționarea eficace a pieței unice în ansamblu, aducând beneficii atât cetățenilor, cât 
și întreprinderilor,

1. salută propunerea ambițioasă a raportorului Parlamentului pentru secțiunea III a 
bugetului, care vizează o sumă de 883 de milioane EUR (la prețurile din 2018) pentru 
programul privind piața unică pentru exercițiul 2021, ceea ce corespunde propunerii 
Parlamentului pentru următorul CFM (2021-2027) și reprezintă o creștere 
semnificativă a cheltuielilor pentru piața unică față de propunerea Comisiei, care 
reprezintă aproape jumătate (mai exact 48,5 %, la prețurile din 2018), având în vedere 
profilul preconizat al cheltuielilor pentru acest program, fapt ce demonstrează clar 
importanța acestuia; subliniază că este important să se mențină aceleași proporții ale 
creditelor și în negocierile apropiate; își exprimă dezamăgirea față de „cadrul de 
negocieri” revizuit CFM-RP pentru 2021-2027, prezentat de Președintele Consiliului 
European, în care creditele pentru programul privind piața unică sunt reduse cu 
aproximativ 57,1 %;

2. îndeamnă statele membre să mențină un nivel ridicat al angajamentelor pentru 
programul privind piața unică1 (inclusiv fostele acțiuni COSME), care abordează 

1 COM(2018)0441.
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problema fragmentării pieței unice, împuternicirea și protecția consumatorilor și care le 
permite microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) să profite pe 
deplin de o piață unică funcțională, care este indispensabilă pentru dezvoltarea 
economiei europene, axându-se totodată pe sustenabilitate; 

3. salută comunicările Comisiei intitulate „Conturarea viitorului digital al Europei” și 
„Strategia europeană privind datele”, precum și Cartea albă a Comisiei privind 
inteligența artificială, deoarece toate cele trei inițiative conțin idei importante legate de 
protecția consumatorilor și norme armonizate pentru întreprinderile de pe piața unică; 
subliniază importanța unei finanțări suficiente a inițiativelor digitale ale Comisiei în 
cadrul programelor aferente CFM;

4. salută noile inițiative propuse de Comisie privind Pactul verde european, în special cea 
intitulată „Dotarea consumatorilor cu mijloace de a acționa în vederea tranziției către o 
economie verde”, deoarece promovarea unui angajament al consumatorilor de a adopta 
practici de consum sustenabile este determinantă pentru realizarea priorităților Pactului 
verde; subliniază importanța sensibilizării consumatorilor și a canalizării finanțării către 
măsuri care promovează un consum sustenabil, ca parte a viitoarelor politici privind 
consumatorii din cadrul programului privind piața internă (CFM);

5. subliniază că, pentru a realiza practici de consum sustenabile și cuprinzătoare, normele 
pieței unice joacă un rol central în promovarea produselor și serviciilor, proceselor și 
modelelor de afaceri care vizează materializarea unui caracter circular prin cerințe de 
sustenabilitate și durabilitate, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european; 
reamintește că, pentru a sprijini tranziția economiei noastre către sustenabilitate și a ne 
menține, totodată, competitivitatea, trebuie asigurată o finanțare adecvată a unor măsuri 
specifice prin intermediul programului privind piața unică (CFM);

6. solicită să fie alocate resurse suplimentare pentru realizarea integrală a portalului digital 
unic, care ar putea să sufere întârzieri în multe state membre; observă că programele de 
e-guvernare, care au ca scop modernizarea administrației publice și digitalizarea 
serviciilor publice, oferă o valoare adăugată tuturor celor implicați în piața unică, mai 
ales cetățenilor și întreprinderilor; reamintește că este necesar să se aloce fonduri 
suficiente pentru a demara proiecte ambițioase în acest domeniu;

7. reamintește că protecția consumatorilor este unul dintre cele mai importante domenii 
ale politicii europene destinate cetățenilor, care sprijină, îndeosebi, cetățenii aflați în 
situații de vulnerabilitate; subliniază nevoia constantă de a îmbunătăți politica privind 
consumatorii, mai ales având în vedere noile provocări, atât cele din domeniul digital, 
cât și din domeniul fizic, prin finanțare adecvată și prin asigurarea aplicării dispozițiilor 
aflate în vigoare care vizează, în special, combaterea practicilor comerciale neloiale de 
pe piața unică;

8. subliniază că aplicarea efectivă a normelor pieței unice joacă un rol important în 
politica de protecție a consumatorilor, asigurând faptul că oferta pentru consumatori 
conține produse și servicii sigure și conforme normelor, atât pe piața online, cât și pe 
piața fizică; subliniază că este necesară o cooperare mai intensă la nivelul UE între 
autoritățile de supraveghere a pieței și se impune întărirea cadrului existent; solicită, 
așadar, fonduri specifice pentru acest domeniu în cadrul programului privind piața 
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unică (CFM);

9. subliniază importanța majorării creditelor de angajament pentru modernizarea uniunii 
vamale, în sprijinul punerii în aplicare a Codului vamal al Uniunii (Codul) și al 
dezvoltării sistemelor vamale electronice; observă că în cadrul domeniului de politici 
privind piața unică sunt prevăzute numai credite pentru finanțarea programului vamal; 
consideră, însă, că în acest domeniu de politici ar trebui inclus și instrumentul pentru 
controlul vamal2; subliniază, în același timp, că reducerea de 31 % prevăzută în 
propunerea Președintelui Consiliului European, care vizează programul vamal și 
instrumentul de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal, pune în pericol 
realizarea obiectivelor ambelor programe;

10. este preocupat de faptul că, în situația în care Consiliul nu cade de acord cu privire la o 
poziție de negociere, ar putea fi întârziate negocierile cu Parlamentul, ceea ce presupune 
riscul unei intrări în vigoare întârziate a programelor, care trebuie să demareze în 2021, 
mai ales a programului privind piața unică, dar și a programului vamal și a 
instrumentului pentru controlul vamal, acesta din urmă fiind o inițiativă nouă, și nu 
continuarea unui program existent.

2 COM(2018)0442.


