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SUGESTII

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

1. reaminteşte faptul că serviciile reprezintă mai mult de trei sferturi din economia europeană 
şi că multe servicii sunt esenţiale pentru concurenţă şi inovaţie în alte părţi ale sectorului 
serviciilor, precum şi în industrie; 

2. consideră că o piaţă internă care funcţionează eficient în sectorul serviciilor este 
importantă pentru competitivitatea globală a întreprinderilor din UE; subliniază că 
punerea în aplicare corectă şi la timp, precum şi transpunerea legislaţiei comunitare, 
inclusiv a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne1, sunt 
importante în acest sens;

3. consideră că o politică ambiţioasă privind întreprinderile, în special Actul european pentru 
întreprinderile mici, ar putea consolida competitivitatea IMM-urilor; solicită ca iniţiativa 
viitoare să acopere, de asemenea, necesităţile sectorului serviciilor şi să favorizeze crearea 
unui instrument legislativ;

4. reaminteşte importanţa serviciilor pentru economia europeană şi îşi exprimă îngrijorarea 
legată de absenţa progreselor privind serviciile în actuala rundă de negocieri în cadrul 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului;

5. observă că lipsa lucrătorilor calificaţi reprezintă o provocare nouă pentru sectorul 
serviciilor în Europa şi că trebuie să se creeze măsuri pentru combaterea acestui fenomen, 
inter alia prin simplificarea procedurilor legate de acordare a permiselor de lucru; 
încurajează ferm statele membre să promoveze principiile de flexecuritate, astfel cum s-a 
subliniat în rezoluţia Parlamentului din 29 noiembrie 2007 privind principiile comune ale 
flexecurităţii;

6. subliniază faptul că sectorul serviciilor poate veni cu multe soluţii la problemele de mediu 
şi consideră că acestea reprezintă unul dintre principalele elemente de valoare adăugată în
cadrul exportului UE de know-how; subliniază că importanţa sectorului serviciilor trebuie 
să fie luată în considerare în momentul elaborării unei politici de dezvoltare durabilă; 

7. salută accentul2 pus de Comisie pe garantarea faptului că efectele pozitive ale globalizării 
sunt transmise consumatorilor; subliniază faptul că o concurenţă loială în sectorul 
serviciilor este crucială pentru a se asigura că consumatorii beneficiază de piaţa deschisă 
europeană.

                                               
1 JO L 376, 29.12.2006, p. 36.
2 SEC(2007)1519 - Document de lucru al personalului Comisiei „Dimensiunea externă a revizuirii pieţii unice”.
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