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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că politicile din domeniul protecţiei consumatorilor şi piaţa internă sunt de o 
importanţă capitală în efortul de a prezenta Europa consumatorilor şi întreprinderilor; 
invită statele membre să-şi sporească eforturile vizând prezentarea avantajelor pieţei unice 
la nivel naţional, regional şi local;

2. invită Comisia să invite mai multe părţi interesate să-şi exprime opinia în timpul 
consultărilor privitoare la legislaţia comunitară; în acest context, subliniază importanţa 
reţelelor transnaţionale de profesionişti, care oferă un podium pentru un dialog avizat 
privind politicile UE, contribuind astfel la creşterea calităţii legislaţiei comunitare; 
recunoaşte problemele care există în aplicarea şi executarea legislaţiei şi încurajează 
consumatorii şi întreprinderile să-şi exercite drepturile şi să informeze instituţiile UE 
despre problemele existente;

3. invită statele membre să mărească resursele alocate reţelei SOLVIT de soluţionare a 
problemelor; solicită Comisiei să accelereze eficientizarea diverselor servicii care acordă 
informaţii şi consiliere cu privire la piaţa unică; prin urmare, sprijină pe deplin conceptul 
unei abordări integrate cu privire la furnizarea de servicii de asistenţă cu privire la piaţa 
unică prin crearea unei pagini web cu acces unic;

4. solicită Comisiei să-şi consolideze eforturile de coordonare în educarea şi informarea 
consumatorilor; invită statele membre să sporească nivelul de sensibilizare cu privire la 
reţeaua de centre europene ale consumatorilor şi la drepturile consumatorilor în UE;

5. îndeamnă statele membre, având în vedere criza financiară globală şi nivelul crescând de 
îndatorare a consumatorilor, să depună eforturi de ameliorare a nivelului de cultură 
financiară a consumatorilor; 

6. salută iniţiativele Comisiei vizând diminuarea poverii administrative şi o mai bună 
reglementare; solicită în special îmbunătăţiri destinate întreprinderilor mici şi mijlocii.
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