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SUGESTII

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

A. întrucât Raportul privind cetățenia în UE (COM(2010)603) și Comunicarea intitulată: 
„Către un Act privind piața unică” (COM(2010)608) sunt inițiative complementare 
care conferă cetățenilor un rol central în piața unică și contribuie la depășirea 
fragmentării actuale din UE; 

B. reamintind spiritul Rezoluției sale din 20 mai 20101 referitoare la oferirea unei piețe 
unice consumatorilor și cetățenilor și susținând raportul Monti, care promovează o 
abordare centrată pe cetățeni, în cadrul căreia interesele cetățenilor și ale 
consumatorilor sunt pe deplin integrate în dezvoltarea pieței unice, ceea ce 
consolidează poziția cetățenilor UE și conferă un nou impuls politic conceptului de 
cetățenie a UE,

1. salută prezentul raport și reiterează faptul că piața unică nu poate fi pe deplin realizată 
decât prin eliminarea barierelor transfrontaliere care rămân în calea liberei circulații a 
persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor, care ar aduce astfel beneficii 
palpabile cetățenilor și întreprinderilor din Uniunea Europeană; 

2. ia notă de publicațiile recente ale Comisiei referitoare la: responsabilizarea 
consumatorilor („Consumer Empowerment”) și „Principalele 20 de preocupări”, care 
subliniază, pe de o parte, lacune ce persistă pe piața unică în ceea ce privește 
informarea, legislația și punerea în aplicare a legislației și, pe de altă parte, opoziția 
cetățenilor și lipsa de informare cu privire la drepturile pe care aceștia le au în cadrul 
pieței; 

3. subliniază faptul că mecanismele alternative de soluționare a litigiilor, precum rețeaua 
SOLVIT, și-au dovedit eficacitatea în soluționarea problemelor cu care se confruntă 
cetățenii, cum ar fi recunoașterea calificărilor profesionale și portabilitatea drepturilor 
de pensie pentru lucrătorii mobili; consideră, însă, că peisajul european din acest 
domeniu este încă fragmentat; îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru definitivarea 
măsurilor legislative referitoare la mecanismele alternative de soluționare a litigiilor și 
la recursul colectiv până în anul 2012;

4. încurajează Comisia să ia în considerare adoptarea unei Carte a drepturilor cetățenilor, 
așa cum s-a solicitat prin Rezoluția Parlamentului din 20 mai 2010, mai sus 
menționată, care să definească drepturile și obligațiile cetățenilor, precum și aspectele 
transfrontaliere în cadrul pieței unice; consideră că această Cartă ar trebui să fie ușor 
accesibilă și să servească drept manual pentru toți cetățenii care călătoresc, lucrează și 
efectuează achiziții sau vânzări la nivel transfrontalier;
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5. solicită o abordare legislativă mai cuprinzătoare a UE în ceea ce privește facilitarea 
mobilității transfrontaliere a forței de muncă, care să protejeze drepturile cetățenilor, 
să stimuleze creșterea economică și să investească în capitalul uman și în crearea de 
locuri de muncă, îndepărtând în acest fel barierele existente în calea celor patru 
libertăți. 


