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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;

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 și că, pentru o redresare de succes, consumatorii trebuie să își 
recapete încrederea în piața unică; este de părere că creditele alocate la rubrica 1 ar 
trebui să fie suficiente pentru a constitui o sursă solidă de finanțare dedicată inovării, 
infrastructurii strategice și transformării digitale, făcând piața unică mai puternică și 
mai rezilientă;

4. dată fiind criza generată de COVID-19, subliniază 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;

5. salută reformarea finanțării Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), 
pentru dezvoltarea unei infrastructuri paneuropene pe care să se bazeze buna 
funcționare a pieței unice;

6. sprijină Comisia în abordarea sa care vizează îmbunătățirea și consolidarea 
Programului „Vamă”; atrage însă atenția asupra întârzierilor acumulate în 
transpunerea planificată în practică a Codului vamal al Uniunii și, în acest sens, salută 
majorarea creditelor pentru linia bugetară 03 05 01;

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


