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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond:

- includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că piața unică poate juca un rol-cheie în atingerea obiectivelor UE 2020 în 
materie de ocupare a forței de muncă în vederea creșterii numărului de locurilor de muncă 
durabile și de calitate; piața unică ar trebui finalizată cu cea mai mare hotărâre și cât mai 
curând posibil; ea nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de a face progrese în plan 
social;

2. consideră că dialogul cu partenerii sociali și societatea civilă este esențial pentru 
restabilirea încrederii în piața unică; ia act de faptul că piața unică ar trebui să pună 
accentul pe drepturile tuturor actorilor, nu doar pe rolul lor de consumatori sau de 
întreprinderi, ci și de cetățeni și lucrători; este important să existe o implicare mai intensă 
și mai timpurie a partenerilor sociali și a tuturor părților interesate în conceperea, 
adoptarea, punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor necesare pentru promovarea 
creșterii și a drepturilor lucrătorilor în cadrul pieței unice;

3. ia act de faptul că, pentru atingerea obiectivelor UE 2020 de creștere a numărului de locuri 
de muncă durabile și de calitate, este important ca piața unică să fie consolidată, printre 
altele, prin menținerea unui echilibru corespunzător între prioritățile economice și 
bunăstarea socială; 

4. subliniază că furnizarea eficientă de servicii este esențială pentru creșterea economică 
viitoare, crearea de locuri de muncă și inovație; regretă sarcina excesivă pe care o 
reprezintă legislația Uniunii pentru IMM-uri; piața unică are un rol de jucat în promovarea 
creșterii și a ocupării forței de muncă în vederea ajungerii la o economie de piață deosebit 
de competitivă;

5. regretă că cetățenii Uniunii nu au beneficiat încă pe deplin de potențialul pieței unice în 
multe domenii; ia act, prin urmare, de faptul că oportunitățile oferite de piața unică trebuie 
utilizate pentru a da un suflu nou economiilor europene, deschizând și mai mult frontierele 
pentru schimburile de bunuri și servicii, încurajând o mai mare libertate de circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor, oferind opțiuni mai variate și noi oportunități de afaceri 
pentru întreprinderi și, în final, creând locuri de muncă și adresându-se unui nou segment 
de consumatori, în special persoanelor cu handicap, prin servicii și produse mai accesibile; 
IMM-urile cu cel mai mare potențial ar trebui sprijinite printr-o aplicare riguroasă a 
testului IMM în cursul punerii în aplicare a legislației;

6. subliniază că piața unică poate juca un rol important în promovarea coeziunii sociale în 
Uniune, încurajând mai multe schimburi de bune practici; ia act de faptul că cadrul 
guvernanței economice ar trebui să se bazeze pe un ansamblu de politici interconectate și 
reciproc coerente care să stimuleze creșterea și ocuparea forței de muncă și că dezvoltarea 
deplină a pieței interne constituie un element esențial în acest sens; solicită luarea de 
măsuri pentru sprijinirea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și a 
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cooperativelor;

7. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Reducerea la minimum a sarcinii normative 
impuse IMM-urilor – Adaptarea reglementărilor UE la necesitățile microîntreprinderilor” 
(COM(2011)0803) și sprijină accentul pus pe microîntreprinderi; ia act de faptul că 
dispozițiile privind sănătatea și siguranța angajaților nu trebuie considerate ca sarcini de 
reglementare și că, în anumite domenii, cerințele nu ar trebui să fie aceleași, indiferent de 
dimensiunea întreprinderilor; consideră, prin urmare, că o legislație adaptată la diferitele 
tipuri de IMM-uri va facilita, de asemenea, accesul lor la piețele europeană și 
internațională;  

8. recunoaște, în contextul pieței unice, rolul important al ghișeelor unice – atât electronice,
cât și fizice – în reducerea sarcinilor administrative și a costurilor tranzacțiilor, în 
îmbunătățirea eficienței, a deschiderii pieței, a transparenței și a concurenței, ceea ce duce 
la reducerea cheltuielilor publice și la oferirea mai multor oportunități întreprinderilor, 
inclusiv IMM-urilor și microîntreprinderilor, în ceea ce privește accesul la piețe, precum 
și menținerea și crearea de noi locuri de muncă;

9. consideră că doar piața unică digitală ar putea avea un impact similar celui al programului 
din 1992 privind piața unică; încurajează finalizarea pieței unice digitale pentru a 
maximiza oportunitățile de afaceri și de creare de locuri de muncă;

10. ia act de faptul că piața europeană a serviciilor este în continuare fragmentată; solicită 
luarea de măsuri în vederea creșterii mobilității în cadrul Uniunii, simplificând și 
accelerând procedurile administrative de recunoaștere a calificărilor profesionale prin 
consolidarea Sistemului de informare al pieței interne; consideră că Comisia are dreptate 
să remarce faptul că mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii este în continuare prea 
redusă și sunt necesare măsuri eficiente pentru a îndepărta toate aceste obstacole 
administrative; 

11. consideră că ar trebui să existe un serviciu de asistență de prim resort, ușor accesibil, la 
nivel național, la care să poată recurge agenții economici și cetățenii, inclusiv clienții cu 
handicap, atunci când se confruntă cu obstacole în încercarea de a-și face respectate 
drepturile și de a valorifica oportunitățile oferite de piața unică; un astfel de serviciu de 
asistență ar putea fi creat și prin dezvoltarea în continuare a centrelor SOLVIT existente;

12. invită statele membre să utilizeze în mod mai inteligent instrumentele IT pentru a informa 
agenții economici și cetățenii și pentru a le permite acestora să beneficieze de drepturile și 
oportunitățile de care dispun; accesibilitatea pentru persoanele cu handicap este deosebit 
de importantă pentru ca acestea să își cunoască drepturile și oportunitățile în formate 
accesibile;

13. insistă asupra convergenței sociale și fiscale, ca factor de integrare în piața unică; invită 
statele membre care au aproximativ același PIB să accelereze procesul de convergență 
prin intermediul cooperării consolidate;

14. invită Comisia și statele membre că garanteze efectuarea de controale eficiente pentru a 
combate dumpingul social și pentru a asigura punerea în aplicare a acordurilor colective;
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15. ia act de faptul că normele sociale europene sunt considerate o valoare adăugată pentru 
Uniune și că acestea joacă un rol esențial în funcționarea pieței unice;

16. subliniază că, în ceea ce privește analizarea sectoarelor de servicii cheie pentru 
funcționarea pieței unice, în special comerțul, serviciile destinate întreprinderilor, piețele 
digitale și transportul din Raportul anual privind integrarea pieței unice, ar trebui acordată 
mai multă atenție persoanelor cu handicap, care se confruntă cu obstacole în mediul 
construit și cu servicii care nu sunt concepute pentru toți;

17. consideră că pentru funcționarea în condiții optime a pieței unice, este esențială garantarea 
unor condiții de concurență echitabile și că toate statele membre ar trebui să transpună în 
mod uniform legislația Uniunii, iar Comisia ar trebui să utilizeze în mod coerent și 
nepărtinitor competențele sale de executare împotriva celor care încalcă legea;

18. solicită un angajament mai ferm pentru a înregistra progrese în ceea ce privește agenda 
privind o reglementare inteligentă în următorii doi ani, în special în sectoarele legate de 
creșterea durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii;

19. invită Comisia să înființeze o rețea europeană a entităților naționale, astfel cum a fost 
propus în comunicarea sa relevantă, acordând un nou mandat Comitetul său consultativ 
pentru piața internă pentru a examina aspectele legate de integrarea și guvernanța pieței 
unice, în special în ceea ce privește accesibilitatea, în conformitate cu Convenția ratificată 
a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;

20. invită Comisia să finalizeze piața unică, garantând punerea în aplicare a directivelor 
Uniunii în toate statele membre.
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