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SUGESTII

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

– având în vedere rezoluția sa din 7 februarie 2013 conținând recomandări adresate 
Comisiei privind guvernanța pieței unice1,

– având în vedere primul raport al Comisiei din 28 noiembrie 2012, intitulat „Situația 
integrării pieței unice în 2013 - Contribuție la Analiza anuală a creșterii 2013” 
(COM(2012)0752),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iunie 2012, intitulată „O guvernanță mai 
bună pentru piața unică” (COM(2012)0259),

1. reamintește că piața unică este un motor esențial pentru creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă și joacă un rol vital în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; totuși, acest potențial 
rămâne neexploatat în multe privințe;

2. subliniază că o punere în aplicare deplină și adecvată a Directivei privind serviciile ar 
putea declanșa un potențial de creștere cuprins între 0,8 % și 2,6 % din PIB;

3. salută faptul că, în cadrul semestrului european din 2013, analiza anuală a creșterii se 
sprijină pentru prima dată pe un raport privind situația integrării pieței unice;

4. regretă faptul că, totuși, în pofida importanței dovedite a pieței unice în depășirea crizei, 
recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013 nu abordează suficient potențialul 
creșterii economice și a creării de locuri de muncă care decurge din punerea adecvată în 
aplicare și controlul aplicării normelor privind piața unică;

5. sprijină accentul pus de recomandările specifice fiecărei țări din acest an pe eliminarea 
restricțiilor nejustificate și a obstacolelor legate de accesul la sectorul serviciilor; 
îndeamnă statele membre în cauză să acorde cea mai mare atenție acestor recomandări;

6. solicită Comisiei să facă din guvernanța pieței unice o prioritate a următoarei analize 
anuale a creșterii și a semestrului european din 2014 și să țină seama pe deplin de 
domeniile-cheie pentru creștere, cum ar fi serviciile, energia, transporturile și piața unică 
digitală, precum și de măsurile cuprinse în Actul privind piața unică I și II în cadrul 
următoarelor recomandări specifice fiecărei țări;

7. îndeamnă, în același timp, statele membre și Comisia să-și intensifice eforturile pentru a 
asigura aplicarea legislației pieței unice și controlul acestei aplicări, printre altele, prin 
acțiuni regulate de baleiaj la nivel de UE;

8. solicită din nou Comisiei să consolideze guvernanța pieței unice prin stabilirea unui ciclu 
                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0054.
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anual de guvernanță a pieței unice ca pilon specific al semestrului european care să 
cuprindă tabloul de bord al pieței interne, un raport anual privind integrarea pieței interne 
ca parte a analizei anuale a creșterii, orientările Consiliului European adresate statelor
membre, planurile de acțiune naționale vizând punerea în aplicare a orientărilor privind 
piața internă și recomandările specifice fiecărei țări;

9. constată lipsa de implicare a parlamentelor naționale în dezbaterile privind aspectele 
legate de piața unică în cadrul semestrului european din 2013 și le invită să se angajeze 
într-un dialog activ cu Parlamentul European și guvernele lor respective pentru a activa 
într-un mod mai adecvat potențialul neexploatat privind creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă.


