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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că în perioada actuală de criză financiară gravă, UE trebuie să-și intensifice 
eforturile în vederea eliminării barierelor din calea funcționării fără dificultăți a pieței 
unice, în special în domenii care pot antrena o creștere economică sustenabilă, inclusiv 
prin activități antreprenoriale și comerciale transfrontaliere, prestări de servicii, mobilitate, 
acces la finanțare și cultură financiară;

2. consideră că principalul obiectiv al sectorului bancar din UE trebuie să fie acela de a 
furniza capital economiei reale, aceasta fiind una dintre condițiile preliminare necesare 
pentru dezvoltarea unei piețe unice bazate pe cunoaștere, care să stimuleze creșterea, 
concurența și crearea locurilor de muncă;

3. subliniază faptul că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a asigura o creștere 
sustenabilă și pentru a evita împovărarea inutilă a IMM-urilor în ceea ce privește punerea 
în aplicare;

4. își exprimă opinia că IMM-urile trebuie să fie factorul motrice al redresării și creșterii 
economice în Europa; solicită, prin urmare, Comisiei să acorde o atenție deosebită 
necesităților IMM-urilor în procesul de finalizare a pieței interne;

5. își exprimă convingerea că pentru bunăstarea economică și socială a cetățenilor UE este 
necesară finalizarea pieței interne;

6. subliniază că gradul de conștientizare al cetățenilor în ceea ce privește impozitarea în UE 
se cere îmbunătățit urgent și că barierele fiscale de care se lovesc lucrătorii și angajatorii 
transfrontalieri trebuie reduse, pentru facilitarea mobilității lor și pentru a promova 
inițiativele economice transfrontaliere, contracarând totodată orice posibilitate de evaziune 
sau fraudă fiscală;

7. evidențiază, în consecință, necesitatea unei politici fiscale cu fundamentare socială, cu un 
rol de redistribuire orientat în direcția creșterii, capabilă să rezolve problema gravă a 
concurenței fiscale, a monitorizării eficace, a impozitării societăților offshore și a 
eradicării paradisurilor fiscale care înfloresc în UE;

8. subliniază faptul că toți cetățenii UE care nu dețin deja un cont bancar într-un stat membru 
în care au solicitat deschiderea unui cont trebuie să aibă acces la servicii bancare de bază; 
consideră, în acest sens, că serviciile bancare de bază facilitează accesul consumatorilor 
cu venituri reduse la mijloace de plată de bază pentru depunerea, transferul și retragerea 
de numerar pe piața unică, mai ales în ceea ce privește naveta transfrontalieră; solicită, 
prin urmare, Comisiei să prezinte o propunere legislativă pentru a asigura consumatorilor 
proceduri simple pentru deschiderea de conturi bancare pe întreg teritoriul Uniunii;

9. este preocupat de faptul că cetățenii UE care moștenesc, retrag sau transferă capital în 
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străinătate se confruntă în mod frecvent cu o dublă impozitare; solicită intensificarea 
eforturilor în vederea ameliorării acestei situații; regretă că Comisia nu a propus decât o 
recomandare în domeniul impozitării moștenirii; solicită urgent o revizuire a Directivei 
privind fondurile de pensii;

10. este convins că încrederea consumatorilor în buna funcționare a pieței serviciilor 
financiare promovează stabilitatea financiară, creșterea, eficiența și inovarea pe termen 
lung; subliniază, prin urmare, nevoia de a asigura consumatorilor un acces mai bun la 
informații și la consiliere independentă în acest sector, precum și necesitatea evitării 
conflictelor de interese;

11. subliniază că un regim bine conceput privind capitalul de risc în UE ar putea fi o forță 
motrice a creșterii, a accesului la capital și a locurilor de muncă; subliniază, prin urmare, 
nevoia de a aborda factorii responsabili, pe de o parte, pentru lipsa cererii și ofertei pentru 
capitalul de risc și, pe de altă parte, pentru piețele inactive;

12. solicită Comisiei facilitarea accesului la facilități de microfinanțare pentru înființarea și 
dezvoltarea micilor întreprinderi, mai ales în cazul celor care intenționează să desfășoare 
operațiuni transfrontaliere;

13. subliniază faptul că procedurile transfrontaliere de recuperare a TVA-ului trebuie să 
devină mai puțin birocratice și mai puțin greoaie pentru întreprinderi; subliniază că ar 
trebui, de asemenea, lărgit accesul la finanțare din fondurile de capital de risc 
transfrontaliere;

14. subliniază importanța adoptării unei strategii europene în vederea sprijinirii 
antreprenoriatului social, un sector marcat de o creștere incluzivă, inteligentă și durabilă; 
consideră că regulamentul ce vizează crearea unei etichete a fondurilor europene de 
antreprenoriat social constituie un prim pas în această direcție și salută inițiativa;

15. subliniază necesitatea reformelor cu rol de promovare a creșterii în Europa și evidențiază 
finalizarea imediată a pieței unice ca prioritate fundamentală; subliniază că instituțiile UE 
s-au angajat trateze cele douăsprezece pârghii menționate în Actul privind piața unică 
drept tot atâtea chestiuni prioritare; solicită Comisiei să ia măsuri împotriva statelor 
membre care nu au pus încă integral în aplicare Directiva privind serviciile;

16. reamintește faptul că eliminarea restricțiilor privind mobilitatea în învățământul superior 
ar putea conduce la creșterea numărului de rezidenți ai UE cu diplome universitare, 
satisfăcând astfel cererea accentuată de forță de muncă calificată în Uniunea Europeană;

17. solicită aplicarea principiului „a gândi mai întâi la scară mică” în cazul fiecărei propuneri 
legislative, dat fiind că impactul legislației asupra IMM-urilor, microîntreprinderilor și 
întreprinderilor familiale trebuie analizat ex ante;

18. în plus, subliniază faptul că actuala sferă de aplicare a pieței unice, chiar dacă aceasta ar fi 
complet operațională, este insuficientă, întrucât sectorul serviciilor reprezintă astăzi 
aproape patru cincimi din economia europeană; prin urmare, solicită inițiative naționale și 
comunitare pentru extinderea sferei de aplicare a pieței unice, astfel încât aceasta să 
acopere întreaga economie europeană și să se valorifice integral potențialul creat de 
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sectoarele economice bazate pe cunoaștere;

19. consideră că trebuie intensificate eforturile în vederea creării unei piețe digitale unice 
autentice până în 2015 cel târziu, care le-ar permite antreprenorilor, inovatorilor și 
consumatorilor să beneficieze de numeroasele oportunități și posibilități de dezvoltare 
oferite de serviciile online;

20. evidențiază faptul că niciun alt fenomen economic sau din istoria economiei nu s-a mai 
bucurat de aceeași susținere fundamentală precum beneficiile reciproce ale liberului 
schimb; reamintește faptul că revitalizarea rapidă a comerțului mondial a fost factorul 
principal care a prevenit repetarea unei depresiuni mondiale de felul celei din anii 1930 
după criza din 2008;

21. vizează obiective mult mai ambițioase, prin dinamizarea politică a procesului de 
consolidare a integrării economice UE-SUA, în vederea încheierii unui acord de liber 
schimb și a creării unei piețe transatlantice pe deplin integrate;

22. solicită, în acest context, un progres substanțial în ceea ce privește liberalizarea comerțului 
UE, cu scopul încheierii de acorduri de liber schimb cu India, Canada, țările incluse în 
Parteneriatul estic și cu membrii ASEAN înainte de finele anului 2012;

23. recunoaște împovărarea la care sunt supuse întreprinderile europene, mai ales 
microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, ca urmare a reglementărilor 
excesive la nivel comunitar și național; solicită Comisiei publicarea anuală a unei 
declarații care să identifice și să explice costul net total pe care îl implică, pentru 
întreprinderi, propunerile de reglementare formulate în anul precedent, precum și 
prezentarea de propuneri de reducere a acestor costuri în anul următor;

24. subliniază importanța măririi mobilității de pe piața europeană a muncii, în special pentru 
tineri; subliniază faptul că profesiile reglementate trebuie reformate în acord cu directiva 
privind serviciile, cu scopul de a se reduce numărul de profesii reglementate;

25. evidențiază cât de important este să li se permită consumatorilor din toate statele membre 
ale UE să își aleagă în mod liber furnizorul de bunuri și servicii pentru consumul zilnic;

26. salută și alte inițiative legislative urmărind crearea unei piețe unice pe deplin integrate, 
pentru a intensifica concurența și a mări eficiența și pentru a le oferi consumatorilor 
europeni mai multe posibilități de a alege.
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