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Rezoluția Parlamentului European referitoare la pachetul privind piața unică 

(2018/2903(RSP)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2015 intitulată „Ameliorarea 

pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi” 

(COM(2015)0550), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 28 octombrie 2015 

intitulat „Raport privind integrarea pieței unice și competitivitatea în UE și în statele 

sale membre” (SWD(2015)0203), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind 

piața unică digitală pentru Europa” (COM(2015)0192), 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act 

legislativ privind piața unică digitală1, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind 

piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – 

«Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012 intitulată „Actul privind 

piața unică II – Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573), 

– având în vedere raportul din 9 mai 2010, elaborat de Mario Monti și adresat 

Președintelui Comisiei, „O nouă strategie pentru piața unică – În serviciul economiei și 

societății din Europa”, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la guvernarea pieței unice în 

cadrul semestrului european din 20152, 

– având în vedere studiul său din septembrie 2014, comandat de Comisia pentru piața 

internă și protecția consumatorilor, intitulat „Costurile non-Europei pe piața unică”, 

– având în vedere studiul său din ianuarie 2016, comandat de Comisia pentru piața internă 

și protecția consumatorilor, intitulat „O strategie pentru finalizarea pieței unice: bonusul 

de o mie de miliarde de euro”, 

– având în vedere Rezoluția sa din mai 2016 referitoare la Strategia privind piața unică3, 

bazată pe un raport al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, 

                                                 
1 JO C 11, 12.1.2018, p. 55. 
2 JO C 316, 30.8.2016, p. 98. 
3 JO C 76, 28.2.2018, p. 112. 
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– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât piața unică a fost și ar putea rămâne un factor care contribuie la succesul 

economic, la creștere și la crearea de locuri de muncă în Europa, reprezentând una 

dintre pietrele de temelie ale integrării europene și ale economiei sociale de piață 

europene; întrucât acest lucru a fost subliniat și pe parcursul recentelor negocieri privind 

retragerea Regatului Unit din UE; 

B. întrucât, conform propriilor cercetări ale Parlamentului, beneficiile estimate ale 

finalizării pieței unice se ridică la 1 mie de miliarde EUR; 

C. întrucât piața unică nu poate fi privită în termeni pur economici, ci trebuie considerată 

ca parte a unui cadru juridic mai larg care acordă drepturi specifice cetățenilor, 

lucrătorilor, consumatorilor, antreprenorilor și întreprinderilor; 

D. întrucât este necesară o abordare strategică, holistică și cuprinzătoare; întrucât răspunsul 

la problemele întâmpinate ar trebui să fie deopotrivă de natură politică și tehnică, 

1. salută obiectivele generale ale Comunicării Comisiei „Piața unică într-o lume în 

schimbare – un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit”, publicată cu câteva 

luni înainte de alegerile europene din 2019, cu ocazia celei de a 25-a aniversări a pieței 

unice; 

2. își exprimă convingerea că o piață unică funcțională reprezintă unul dintre pilonii 

Uniunii Europene, fiind de o importanță fundamentală pentru a menține modelul 

economic, social și cultural al UE și pentru a consolida competitivitatea Uniunii în 

materie de creștere economică, inovare și creare de locuri de muncă; 

3. recunoaște totuși că piața unică a generat și efecte negative, pe lângă aceste aspecte 

pozitive, și se află în prezent la răscruce; consideră că o integrare mai profundă a pieței 

unice necesită mai mult curaj și angajament politic decât acum 25 de ani, din cauza unui 

context global mai complex, și atrage atenția că sunt necesare eforturi suplimentare 

pentru a o finaliza și a-i spori eficacitatea; accentuează, prin urmare, că aprofundarea 

pieței unice ar trebui readusă în prim-planul agendei politice; 

4. subliniază că, pe piața unică, considerentele economice trebuie să fie completate de o 

structură mai largă de norme sociale, drepturi ale lucrătorilor, protecție a 

consumatorilor, acte legislative în domeniul mediului și politici bugetare comune; 

5. consideră că, pentru a consolida și a aprofunda piața unică și pentru a facilita 

continuarea cooperării la nivelul UE și între statele membre, este esențial să se apere 

ferm cele patru libertăți, și anume libera circulație a persoanelor, a serviciilor, a 

produselor și a capitalurilor, atât fizică, cât și online; 

6. îndeamnă la abandonarea distincției depășite între piața unică „digitală” și piața unică 

„offline”, deoarece soluțiile digitale reprezintă o parte indispensabilă a economiei 

moderne, întreaga piață unică trebuind să fie pregătită pentru digitalizare; 

7. constată că, în prezent, numai 8 % dintre IMM-uri oferă bunuri și servicii online și 

numai 15 % dintre consumatori fac uz de această posibilitate; adaugă că finalizarea 
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pieței unice digitale ar putea duce la o creștere economică semnificativă și la crearea 

multor locuri de muncă, cu condiția valorificării întregului său potențial; reliefează că 

aceste date demonstrează clar necesitatea urgentă de a depune în continuare eforturi 

pentru ca sfera digitală să devină pe deplin accesibilă pentru cetățeni și întreprinderi, iar 

încrederea consumatorilor în dimensiunea digitală să crească; 

8. cere Comisiei să depună în continuare eforturi în vederea finalizării pieței unice digitale, 

prin propuneri ambițioase, cu scopul de a stabili norme comune moderne și efective 

pentru a-i proteja pe consumatori, a ajuta administrațiile publice, a spori 

competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor europene și a genera o concurență loială; 

9. subliniază necesitatea de a elimina barierele nejustificate rămase pe piața unică, pentru 

obținerea de rezultate concrete și rapide în materie de creștere economică, inovare, 

creare de locuri de muncă, opțiuni pentru consumatori și noi modele economice; este, de 

asemenea, convins de importanța unor condiții de concurență echitabile și a unor norme 

identice pentru actorii comparabili din toate statele membre; 

10. recunoaște că măsurile naționale nejustificate și disproporționate, precum și măsurile 

necoordonate ar putea pune în pericol unitatea și eficacitatea pieței unice; reamintește, 

cu toate acestea, că anumite măsuri pot fi legitime și necesare pentru a proteja 

obiectivele de interes public, printre altele, pentru a-i proteja pe lucrători, a asigura 

sustenabilitatea și a-i proteja pe consumatori; 

11. cere Comisiei să utilizeze instrumentele existente pentru a lua măsuri împotriva 

normelor naționale nejustificate care pun în pericol piața unică și recunoaște că 

infrastructura de guvernare a pieței unice ar trebui întărită pentru a garanta mecanisme 

potrivite de monitorizare și pentru a detecta transpunerea sau aplicarea incorectă a 

legislației privind piața unică; 

12. reliefează importanța de a se asigura că normele oferă rezultate concrete: cetățenii și 

întreprinderile pot beneficia de numeroasele avantaje ale pieței unice doar dacă normele 

stabilite de comun acord funcționează efectiv pe teren și prezintă o valoare adăugată 

evidentă; reamintește că obiectivul principal al introducerii unor noi norme ar trebui să 

fie acela de a le aduce beneficii cetățenilor; 

13. sprijină ferm invitația Comisiei adresată Consiliului European de a organiza o discuție 

aprofundată la nivelul șefilor de stat sau de guvern cu privire la piața unică în toate 

dimensiunile sale, în vederea identificării priorităților comune pentru acțiuni concrete și 

mecanisme adecvate care să sprijine reînnoirea atât de necesară a angajamentului politic 

față de piața unică; 

14. îndeamnă viitoarea Comisie ca, pentru următorul mandat 2019-2024, să adopte un 

calendar ambițios al acțiunilor legate de piața unică și să prezinte propuneri legislative 

mai rapid, pentru a acorda ambilor colegiuitori suficient timp pentru a le examina și, 

dacă este cazul, a le adopta; regretă că unele dintre principalele propuneri legislative din 

mandatul 2014-2019 au fost prezentate doar recent de Comisie, ceea ce face destul de 

dificilă examinarea și adoptarea lor de către colegiuitori; deplânge faptul că Consiliul nu 

a reușit să ajungă la o poziție comună asupra mai multor propuneri legislative esențiale, 

anumite inițiative fiind blocate de câțiva ani, ceea ce a dus la un proces legislativ 

ineficace; reamintește Comisiei și Consiliului responsabilitățile care le revin, în special 
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față de cetățenii, întreprinderile și autoritățile locale din UE; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 


