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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;

2. subliniază că furnizarea eficientă de servicii este esențială pentru creșterea economică 
viitoare, crearea de locuri de muncă și inovație;

3. ia act 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, oferind opțiuni mai variate și noi oportunități de afaceri pentru 
întreprinderi și, în final, creând locuri de muncă;

4. salută raportul COM(2011)8031 și sprijină cu tărie punerea accentului pe 
microîntreprinderi în cadrul unui test IMM consolidat, care va avea un impact pozitiv 
asupra transpunerii și punerii în aplicare a legislației UE;

5. 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 crearea mai multor oportunități pentru întreprinderi, 
inclusiv IMM-uri și microîntreprinderi, în ceea ce privește accesul la piețe, precum și 
menținerea și crearea de noi locuri de muncă;

6. 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;

7. regretă că piața europeană a serviciilor este în continuare fragmentată; solicită luarea de 
măsuri în vederea creșterii mobilității în cadrul UE, simplificând și accelerând procedurile 
de recunoaștere a calificărilor profesionale prin consolidarea Sistemului de informare al 
pieței interne;

8. invită Comisia, în contextul unei mai bune legiferări, să realizeze evaluări aprofundate ale 
impactului și să identifice domeniile în care se înregistrează sarcini excesive, 
inconsecvențe și măsuri depășite sau ineficiente, în special în domeniul ocupării forței de 
muncă și al afacerilor sociale, care au un impact negativ asupra funcționării pieței unice; 
invită Comisia să ia în considerare posibilitatea dezvoltării unei reguli a numărului 
constant („one in, one out rule”);

9. solicită un angajament mai puternic pentru a înregistra progrese în ceea ce privește agenda 
                                               
1 „Reducerea la minimum a sarcinii normative impuse IMM-urilor Adaptarea reglementărilor UE la necesitățile 
microîntreprinderilor”
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privind o reglementare inteligentă în următorii doi ani, în special în sectoarele legate de 
creșterea durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii.


