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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: 

A. întrucât sectorul serviciilor reprezintă mai mult de 65% din PIB-ul total și locurile de 
muncă din UE, iar o piață unică a serviciilor mai integrată și mai eficientă este esențială 
pentru redresarea economică și combaterea șomajului;

B. întrucât serviciile care fac obiectul directivei privind serviciile reprezintă 45% din PIB-ul 
UE și 43% din locurile de muncă din Uniune, 

1. salută Comunicarea Comisiei privind aplicarea directivei privind serviciile, intitulată 
„Parteneriat pentru o nouă creștere a serviciilor 2012-2015”, care răspunde obligației de 
raportare, prevăzută de articolul 41 din directiva privind serviciile; reafirmă faptul că este 
necesar să se țină seama de efectele pe termen mediu și lung ale directivei privind 
serviciile asupra ocupării forței de muncă în UE; 

2. ia act de faptul că principalii factori interesați trebuie să se angajeze să asigure în mod 
adecvat punerea în aplicare pe deplin a legislației privind piața unică, ținând seama, în 
același timp, de dimensiunea socială. 

3. ia act de faptul că, de două decenii, piața unică s-a dovedit a fi un mare succes; consideră, 
în același timp, că trebuie concentrate mai multe eforturi asupra promovării creșterii 
economice și creării locurilor de muncă, astfel încât UE să depășească criza actuală; 

4. ia act de noua Comunicare a Comisiei, intitulată „ Actul privind piața unică II - Împreună 
pentru o nouă creștere”, care are drept scop creșterea integrării pieței unice în cadrul UE, 
stimularea creșterii economice și promovarea ocupării forței de muncă, în special în 
rândul tinerilor, și salută sprijinul pe care îl oferă antreprenoriatului social.


