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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 pentru piața internă și protecția consumatorilor a examinat chestiunea în cauză în 
cursul reuniunii sale din 22 februarie 2021. În cadrul reuniunii respective, 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 adoptată1.

Cu stimă,

Anna Cavazzini

1 La votul final au fost prezenți: Eugen Jurzyca (raportor pentru aviz), Anna Cavazzini (președintă), Andrus 
Ansip (vicepreședinte), Maria Grapini (vicepreședintă), Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Dita 
Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, 
Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey 
Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Beata 
Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Tsvetelina Penkova, 
Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, Barbara 
Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.
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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:

1. constată că criza provocată de pandemia de COVID-19 a împiedicat libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor și a serviciilor în UE, care este una dintre cele mai valoroase 
realizări ale Uniunii; solicită inițiative adecvate și eficace pentru a restabili, a aprofunda 
și a finaliza piața unică, sprijinind, în același timp, tranziția către o economie digitală și 
sustenabilă, precum și pentru a elimina barierele nejustificate din calea liberului schimb;

2. ia act, în special, de potențialul ridicat al liberei circulații a serviciilor, care este încă 
insuficient dezvoltat, și solicită inițiative și acțiuni pentru a stimula comerțul 
transfrontalier cu servicii, a reduce sarcinile administrative nejustificate pentru 
întreprinderi și a asigura punerea în aplicare și asigurarea respectării corespunzătoare a 
legislației existente, cum ar fi Directiva privind serviciile; subliniază importanța 
serviciilor care facilitează o reducere măsurabilă a amprentei de mediu a UE;

3. consideră că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a sprijini statele membre în 
digitalizarea sectorului public, în special în ceea ce privește procedurile care afectează 
întreprinderile și consumatorii, permițându-le să desfășoare proceduri administrative 
online;

4. subliniază importanța Programului privind piața unică, care vizează îmbunătățirea 
funcționării pieței unice, sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv a IMM-
urilor, și capacitarea consumatorilor; reamintește necesitatea de a crea sinergii între 
Programul privind piața unică și Fondul de redresare „Next Generation EU”;

5. constată că adoptarea celor mai bune practici în materie de achiziții publice pentru 
proiectele finanțate de UE ar putea contribui la evitarea erorilor frecvente și la 
asigurarea realizării corespunzătoare a investițiilor;

6. subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse între autoritățile de supraveghere a 
pieței la nivelul UE pentru a garanta că produsele vândute atât online, cât și offline sunt 
sigure și că se asigură încrederea consumatorilor, în special în ceea ce privește 
achizițiile transfrontaliere;

7. subliniază că simplificarea efectivă a procedurilor vamale și aplicarea corespunzătoare a 
sistemelor vamale sunt esențiale pentru combaterea fraudei și a criminalității 
transnaționale, pentru stimularea concurenței și pentru protecția consumatorilor; 
reiterează importanța unui nivel adecvat și eficace al creditelor de angajament pentru a 
permite modernizarea uniunii vamale în sprijinul punerii în aplicare a Codului vamal al 
Uniunii și dezvoltarea unor sisteme vamale electronice și mai automatizate, în interesul 
unei eficiențe sporite pentru întreprinderile din UE și al unei protecții mai bune a 
consumatorilor; solicită ca această modernizare să țină seama de modificările legate de 
Acordul dintre UE și Regatul Unit; solicită respectarea deplină a recomandărilor Curții 
de Conturi privind un buget mai eficient, bunăstarea și protecția consumatorilor și o mai 
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bună valoare pentru întreprinderi;

8. subliniază că este important ca organismele care beneficiază de finanțare din partea UE 
să dea dovadă de responsabilitate și transparență; reiterează că eficientizarea 
cheltuielilor și evaluările corespunzătoare generează economii, din care s-ar putea 
finanța activități viitoare;

9. subliniază necesitatea ca toate programele bugetare să facă obiectul unor analize cost-
beneficiu în curs pentru a se asigura că bugetul limitat al Uniunii este cheltuit cât mai 
eficient posibil și că finanțarea poate fi utilizată pentru proiectele de cea mai înaltă 
calitate, cu un efect maxim și ale căror rezultate corespund obiectivelor preconizate, 
inclusiv contribuția dorită la sustenabilitate; subliniază că finanțarea acordată de UE ar 
trebui să fie însoțită de indicatori măsurabili de rezultat, și nu de simple evaluări ale 
produselor, ceea ce ar permite compararea și clasarea diferitelor programe ale UE în 
funcție de eficiența lor.


