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SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

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

cadrul semestrului european din 20151,  

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2015 intitulată ,,Semestrul european 

2015: recomandările specifice fiecărei țări” (COM(2015)0250), 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 iunie 2015 referitoare la evaluarea cadrului de 

guvernanță economică: bilanț și provocări2,  

1. ia act de faptul că piața unică este în continuare fragmentată și insuficient implementată, 

iar potențialul ridicat de creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, 

de inovare și creare de locuri de muncă este în continuare nevalorificat, în special în ceea 

ce privește serviciile; invită Comisia și statele membre să-și respecte angajamentele și să 

asigure revigorarea pieței unice ca una dintre principalele priorități ale Uniunii; consideră 

esențial ca acest potențial important al pieței unice să fie exploatat la maximum printr-o 

abordare globală, pentru a stimula creșterea și competitivitatea; subliniază faptul că 

semestrul european ar trebui să cuprindă obiectivele unei strategii generale și pe termen 

lung la nivelul UE referitoare la creștere economică și ocuparea forței de muncă, strategie 

dezvoltată în perspectiva anului 2020 și a perioadei de după 2020; face din nou apel la 

punerea în aplicare rapidă a întregii legislații relevante de la nivelul UE și îndeamnă 

Comisia să introducă proceduri mai eficiente de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și 

îndeamnă Consiliul să continue dezvoltarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor în cadrul viitoarelor revizuiri ale Tratatului privind funcționarea Uniunii 

Europene;  

2. reamintește apelul adresat Comisiei de a prezenta propuneri pentru a clasifica piața unică 

drept un pilon specific al semestrului european, inclusiv orientări și recomandări specifice 

pentru fiecare țară în acest sens, pentru a acoperi un set clar de priorități referitoare la 

economia reală; cere Comisiei să consolideze legătura dintre piloni; reamintește faptul că 

buna guvernanță economică și impactul acesteia pot fi eficiente numai dacă factorii 

responsabili de punerea în aplicare a normelor sunt implicați în mod adecvat; prin urmare, 

cere Comisiei să integreze finalizarea tuturor dimensiunilor pieței unice (referitoare la 

bunuri, servicii, capital, forță de muncă, energie, transport și sectorul digital) ca elemente 

ale semestrului european și ale recomandărilor specifice fiecărei țări; 

3. solicită consolidarea guvernanței pieței unice prin intermediul semestrului european, prin 

crearea unui set de indicatori specifici de măsurare a performanțelor acestuia, precum și 

prin folosirea de date suplimentare; solicită ca în rapoartele de țară să fie inclusă o 

secțiune specifică în care să se evidențieze barierele și progresele înregistrate pe piața 

internă; 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0069. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2015)0238. 
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4. subliniază faptul că, pentru ca piața unică să constituie una dintre dimensiunile 

semestrului european, analiza anuală a creșterii ar trebui să încurajeze statele membre să 

își implice autoritățile locale și regionale în stabilirea unor contribuții diferențiate la 

obiectivele Strategiei Europa 2020 și în proiectarea și implementarea programelor 

naționale de reformă, pe baza principiului guvernanței pieței unice;  

5. cere Comisiei să invite statele membre să introducă în programele lor naționale anuale de 

reformă o secțiune specifică și detaliată cu privire la piața unică, în care să se specifice 

evoluția integrării sale la nivel național și măsurile care urmează să fie adoptate în anul 

următor; cere Comisiei Europene să adopte aceeași structură pentru recomandările 

specifice pe care le adresează fiecărei țări; 

6. subliniază importanța și valoarea adăugată a rapoartelor privind integrarea pieței unice din 

anii anteriori, dată fiind contribuția lor la prioritățile globale prevăzute în analiza anuală a 

creșterii prezentată de Comisie și la identificarea de recomandări specifice fiecărei țări ca 

parte a semestrului european; prin urmare, consideră foarte regretabil faptul că în 2015 nu 

a fost întocmit un raport privind integrarea pieței unice și că nu s-a dat curs apelului 

Parlamentului în acest sens; 

7. salută noua abordare a Comisiei de a raționaliza procesul privind semestrul european; 

apreciază, în acest context, activitatea Comisiei de definire a recomandărilor specifice 

fiecărei țări privind piața unică, dar consideră că această activitate este insuficientă; cere 

să se depună eforturi mai hotărâte pentru a orienta și coordona politicile economice pentru 

a asigura implementarea consecventă și corectă a cadrului de guvernanță economică în 

toate statele membre și pentru a măsura efectele guvernanței economice în toate statele 

membre; 

8. este preocupat de dezechilibrele macroeconomice persistente din anumite state membre, în 

special de nivelurile ridicate ale datoriei publice și de deficitele de cont curent mari, 

precum și de riscurile excesive din sistemele bancare; 

9. sprijină accentul pus în recomandările pentru 2015 specifice fiecărei țări asupra 

importanței înlăturării restricțiilor și a obstacolelor nejustificate din calea accesului în 

sectoarele-cheie; în plus, cere statelor membre în cauză să acorde cea mai mare atenție 

acestor recomandări și, în mod prioritar și urgent, să elimine aceste obstacole din calea 

dezvoltării pieței unice; 

10. ia act de faptul că piața unică este unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului 

european și recunoaște faptul că Parlamentul European ar trebui să joace un rol activ în 

cadrul acestui proces, pentru ca semestrul european să fie un proces favorabil incluziunii; 

cere statelor membre care nu au implementat încă recomandările specifice în ceea ce 

privește piața internă să își explice motivele în fața comisiei parlamentare competente 

(Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor); cere Parlamentului să 

folosească aceste explicații ca bază pentru a oferi Comisiei contribuții în vederea realizării 

noilor recomandări specifice fiecărei țări, în timp util înainte de publicarea acestora în 

luna mai; 

11. consideră regretabil faptul că există multe plângeri referitoare la deficitele de 

implementare; cere Comisiei să îmbunătățească monitorizarea și sistemul de feedback 

privind implementarea din punct de vedere juridic; cere Comisiei să reevalueze cadrele 
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juridice unde se înregistrează deficiențe grave de implementare; 

12. subliniază că, în majoritatea statelor membre, investițiile publice și private sunt 

insuficiente; îndeamnă Comisia să ia măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea și 

facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri (în special în sectoarele-cheie, inclusiv 

din sectorul digital emergent), precum și pentru a asigura un mediu de afaceri mai bun, 

pentru a simplifica procedurile, pentru a reduce sarcinile administrative existente pe piața 

unică și pentru a sprijini investițiile; subliniază importanța existenței unor piețe 

competitive și integrate într-un grad ridicat, cu reglementări comerciale solide, pentru a 

asigura succesul Fondului european de investiții strategice (FEIS); 

13. reamintește că este necesar ca investițiile să se concentreze pe prioritățile stabilite în 

Strategia Europa 2020, și anume dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și 

inovare, promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al resurselor, mai 

ecologice și mai competitive și încurajarea unei economii cu un grad sporit de ocupare a 

forței de muncă și care să conducă la un nivel ridicat de coeziune socială și teritorială; 

cere Comisiei să respecte calendarul lansării FEIS în toamna anului 2015, pentru ca acesta 

să aibă efectul preconizat, acela de a stimula economia reală și de a încuraja redresarea 

economică a statelor membre; consideră că aceste investiții vor servi pentru consolidarea 

competitivității UE în sectoarele de creștere cheie, cum ar fi serviciile, energia, transportul 

și piața unică digitală; 

14. consideră că este necesar ca statele membre și Comisia să sprijine într-o mai mare măsură 

IMM-urile pentru a-și extinde participarea pe piață și pentru a încuraja inovarea, pentru a 

promova capacitatea de export a acestora, pentru a stimula crearea de locuri de muncă și 

pentru a le ajuta să fie mai competitive, în special pe piețele interne, și să își 

îmbunătățească gradul general de productivitate; solicită valorificarea la maximum a 

oportunităților oferite de programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) 2014-2020 pentru a îmbunătăți accesul IMM-

urilor la finanțare pe piețele interne și internaționale; solicită promovarea și a altor forme 

de finanțare în plus față de finanțarea bancară; 

15. subliniază că sunt necesare o coordonare fiscală mai bună și mai puternică și eforturi mai 

susținute în lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale și a evitării plății taxelor, 

respectând în mod corespunzător competențele naționale, pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile și pentru a evita concurența neloială și distorsiunile dăunătoare de 

pe piața unică; 

16. subliniază faptul că semestrul european este o ocazie evidentă pentru a dirija mai intens 

eforturile spre realizarea de progrese pe piața unică digitală; salută, în acest context, 

Comunicarea Comisiei privind Foaia de parcurs pentru finalizarea pieței unice digitale; 

consideră că este esențial să se remedieze actuala fragmentare a reglementărilor naționale 

în materie de servicii digitale și să se construiască o piață unică digitală mai inovatoare și 

mai transparentă, bazată pe concurență loială și cu un grad înalt de accesibilitate și 

protecție a consumatorilor; solicită Comisiei să respecte programul stabilit și să lanseze 

cele 16 inițiative vizând realizarea unei veritabile piețe unice digitale pentru Europa, cu 

scopul de a contribui la redresarea economică a Uniunii Europene, de a îmbunătăți 

competitivitatea UE la nivel intern și extern și de a promova coeziunea și incluziunea 

socială; 
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17. consideră că nivelul insuficient de competențe digitale, acoperirea inegală și costurile 

ridicate limitează beneficiile aduse de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC); 

îndeamnă Comisia și statele membre ca, în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări și 

al programelor naționale de reformă să acorde prioritate instruirii persoanelor și a 

întreprinderilor în domeniul digital, asigurând accesul la infrastructura de rețea pentru toți 

cetățenii; 

18. consideră că statele membre trebuie să își intensifice eforturile de a-și moderniza 

administrațiile publice pentru ca acestea să ofere servicii digitale mai multe și mai 

accesibile pentru cetățeni și întreprinderi, în special pentru IMM-uri, precum și să 

faciliteze cooperarea transfrontalieră și interoperabilitatea administrațiilor publice; sprijină 

implementarea unor mijloace de evaluare și schimb de bune practici în materie de servicii 

digitale;  

20. recunoaște existența mai multor constrângeri care afectează funcționarea corespunzătoare 

a piețelor de produse și servicii; sprijină activitatea realizată de Comisie în ceea ce 

privește profesiile reglementate; 

21. ia act de faptul că majoritatea statelor membre au întârzieri în ceea ce privește atingerea 

obiectivelor Europa 2020 în materie de C&D; cere Comisiei să dea curs intenției sale de a 

publica revizuirea Strategiei Europa 2020 cel mai târziu la sfârșitul anului 2015, pentru a 

consolida rolul pieței unice și al pieței unice digitale, ca instrumente-cheie pentru reluarea 

creșterii economice și crearea unor locuri de muncă de calitate în UE; cere statelor 

membre să își orienteze în mod mai hotărât economiile către inovare și cunoaștere; 

22. subliniază faptul că punerea în aplicare integrală și rapidă a legislației UE privind 

achizițiile publice și concesiunile ar crea o ocazie excelentă pentru a spori gradul de 

inovare și de acces al IMM-urilor, pentru a promova dezvoltarea durabilă și pentru a 

moderniza administrația publică, sporind calitatea, eficacitatea și transparența cheltuielilor 

și investițiilor publice. 

23. consideră că parlamentele naționale trebuie să devină într-o mai mare măsură responsabile 

de recomandările specifice fiecărei țări; încurajează statele membre să ofere Comisiei 

oportunitatea de a prezenta recomandările specifice în fața parlamentelor naționale; în 

plus, cere statelor membre să implementeze recomandările specifice și să transpună 

energic obiectivele UE în obiective naționale; solicită din nou Comisiei să raporteze 

comisiei competente a Parlamentului cu privire la măsurile luate pentru a asigura 

realizarea de progrese în implementarea recomandărilor specifice fiecărei țări și cu privire 

la progresele înregistrate până la momentul respectiv. 
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