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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la crearea pieței unice pentru consumatori și cetățeni
(2010/2011(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliul European, intitulată „EUROPA 
2020, o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii” COM(2010)2020),

– având în vedere raportul profesorului Mario Monti adresat Comisiei cu privire la 
revitalizarea pieței unice1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, intitulată „Un proiect pentru 
cetățeni – obținerea de rezultate pentru Europa” (COM(2006)0211), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piață unică pentru Europa secolului 
XXI” (COM(2007)0724) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei, intitulat 
„Piața unică: bilanțul realizărilor (SEC(2007)1521), Rezoluția Parlamentului din 
4 septembrie 2007 privind reexaminarea pieței unice2 și documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei, intitulat „Reexaminarea pieței unice: după un an” (SEC(2008)3064),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Oportunități, acces și solidaritate: către 
o nouă viziune socială pentru Europa secolului 21” COM(2007)0726) și Comunicarea 
Comisiei intitulată „Servicii de interes general, inclusiv servicii sociale de interes general:
un nou angajament european” (COM(2007)0725), precum și Rezoluția Parlamentului 
European din 27 septembrie 2006 referitoare la Cartea albă a Comisiei privind serviciile 
de interes general3, 

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 
îmbunătățirea funcționării pieței unice4 și Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 
privind transpunerea în legislația națională a directivelor care privesc piața internă5,

– având în vedere Tabloul de bord al pieței interne din iulie 2009 (SEC(2009)1007) și 
rezoluțiile Parlamentului din 9 martie 20106 și 23 septembrie 20087 referitoare la Tabloul 
de bord al pieței interne,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și 
Comitetul Economic și Social European, intitulată „Strategia UE pentru politica de 
protecție a consumatorilor 2007-2013 — Mai multă putere consumatorilor, bunăstare 
crescută și protecție eficientă a acestora” și Rezoluția Parlamentului din 20 mai 2008 
privind „Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor aferentă perioadei 
2007-2013”8,

                                               
1 Așteptat în aprilie 2010.
2 JO C 187/E, 24.7.2008, p. 80.
3 JO L 306/E, 15.12.2006, p. 277.
4 JO L 176, 7.7.2009, p. 17.
5 JO L 98, 16.4.2005, p. 47.
6 Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2010)0051.
7 JO C 309 E, 4.12.2008, p. 46.
8 JO C 180/E/26, 17.7.08, p. 26.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2009, intitulată „Monitorizarea 
rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieței unice: a doua ediție a tabloului de 
bord al piețelor de consum” (COM(2009)0025) și documentul de lucru aferent al 
serviciilor Comisiei intitulat „Al doilea tablou de bord al piețelor de consum” 
(SEC(2009)0076),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în 
domeniul protecției consumatorilor (COM(2009)0330) și raportul Comisiei din 2 iulie 
2009 cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să 
asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul 
privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (COM(2009)0336),

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Comerțul electronic transfrontalier 
dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană” (COM(2009)0557),

– având în vedere raportul Comitetului Economic și Social European, Secțiunea pentru 
piața unică, producție și consum, intitulat „Obstacolele în calea pieței unice europene în 
2008”2,

– având în vedere raportul anual pe 2008 al SOLVIT cu privire la dezvoltarea și 
performanța rețelei SOLVIT (SEC(2009)0142), documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei din 8 mai 2008 cu privire la un plan de acțiune referitor la o abordare integrată 
pentru furnizarea de servicii de asistență pe piața unică cetățenilor și întreprinderilor 
(SEC(2008)1882) și Rezoluția Parlamentului din 9 martie 2010 referitoare la SOLVIT3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a 
pieței în ceea ce privește comercializarea produselor, care vizează crearea unui cadru 
general de norme și principii referitoare la acreditare și supravegherea pieței,

– având în vedere articolul 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
care prevede că „piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera 
circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului este asigurată în 
conformitate cu dispozițiile tratatelor”;

– având în vedere articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 
prin care Uniunea se angajează să acționeze pentru „o economie socială de piață cu grad 
ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre 
progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității 
mediului”,

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, așa cum a fost 
încorporată în tratate prin articolul 6 din TUE,

– având în vedere articolul 9 din TFUE, care prevede că „În definirea și punerea în aplicare 
a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui 
nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, 

                                               
1 Texte adoptate la acea dată, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
3 Texte adoptate la acea dată, P7_TA-PROV(2010)0047.
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combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, 
de formare profesională și de protecție a sănătății umane”,

– având în vedere articolul 11 din TFUE, care prevede că „Cerințele de protecție a mediului 
trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în 
special pentru promovarea dezvoltării durabile”,

– având în vedere articolul 12 din TFUE, care prevede că „Cerințele din domeniul protecției 
consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea in aplicare a celorlalte politici 
și acțiuni ale Uniunii.”,

– având în vedere articolul 12 din TFUE și Protocolul 26 la acesta privind serviciile de 
interes (economic) general,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 
(A7-0000/2010),

A. întrucât prea multe obstacole, rezultate din lipsa de informații cu privire la drepturi și 
oportunități, reglementarea fragmentată și insuficientă, transpunerea, aplicarea și 
controlul inadecvat al respectării normelor și din lipsa coordonării și cooperării 
administrative, stau în calea cetățenilor, a consumatorilor și a IMM-urilor care doresc să 
se deplaseze, să cumpere, să vândă sau să desfășoare activități comerciale peste granițe, 
bucurându-se de același sentiment de siguranță și încredere pe care îl au în propriile lor 
state membre;

B. întrucât numai un mic procent de lucrători, furnizori de servicii și profesioniști decid să se 
mute într-un alt stat membru, deoarece birocrația și riscul de a-și pierde drepturile de 
asigurări sociale fac acest proces prea complicat și costisitor;

C. întrucât puțini antreprenori și IMM-uri își comercializează bunurile și serviciile în afara 
piețelor interne, din cauza lipsei de certitudine cu privire la investiții, plăți și răspundere, 
precum și din cauza diferențelor dintre tradițiile juridice, administrative, sociale și 
culturale;

D. întrucât piața unică nu trebuie considerată izolat de celelalte domenii de politică 
orizontală, cum ar fi sănătatea, mediul, dezvoltarea durabilă și politica externă;

E. întrucât strategia UE 2020 ar trebui să stabilească obiective realiste pentru realizarea unei 
economii ecologice, bazate pe cunoaștere, și a dezvoltării durabile până în 2020; întrucât 
piatra de temelie a strategiei UE 2020 ar trebui să fie piața unică europeană, abordând 
provocările justiției sociale și ale creșterii economice și concentrându-se pe beneficiile 
pentru cetățeni, protecția consumatorilor și IMM-uri,

Considerații de ordin general

1. consideră că Uniunea se confruntă cu un moment extrem de problematic din istoria 
integrării pieței unice europene; crede că actualele și viitoarele provocări trebuie abordate 
cu coerență, determinare, angajament și fermitate, toate acestea asociate în mod necesar 
cu sensibilitatea și pragmatismul, în spiritul cooperării și al solidarității;
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2. subliniază că buna funcționare a pieței unice este în interesul cetățenilor europeni, al 
consumatorilor și al IMM-urilor, având în vedere numeroasele provocări de natură 
economică și nu numai cu care se confruntă UE în prezent;

3. evidențiază că, indiferent de decalajele economice, tehnologice și legislative din structura 
sa, piața unică europeană, alături de zona euro, ilustrează cel mai bine ceea ce înseamnă 
cu adevărat integrarea și unitatea economică a UE;

4. salută și sprijină fără rezerve intenția Comisiei de a readuce în centrul pieței interne pe 
aceia care trăiesc în ea și o utilizează zilnic, precum și angajamentul Comisiei de a apăra 
cu fermitate piața internă făcând uz la maximum de competențele sale executorii și de a 
elabora o viziune socială asupra pieței unice, pe baza obligațiilor prevăzute prin Tratatul 
de la Lisabona;

Procesul de integrare a pieței unice nu este ireversibil
5. subliniază că integrarea pe piața unică nu este un proces ireversibil și că existența 

continuă a acesteia nu ar trebui considerată implicită; consideră că un eșec în a atinge 
obiectivul pieței unice ar putea produce un efect de domino care ar amenința să distrugă 
mai mulți ani de integrare a pieței europene;

6. își exprimă preocuparea față de faptul că reapariția protecționismului economic ar putea 
duce la fragmentarea pieței unice; este îngrijorat că actuala criză economică și financiară 
ar putea fi utilizată ca justificare pentru reapariția măsurilor protecționiste în diferite state 
membre;

7. consideră că această criză a afectat în mod semnificativ procesul de integrare a pieței 
unice și că antagonismul și neîncrederea față de aceasta au crescut ca rezultat al 
deficiențelor și inegalităților de la nivelul sistemelor economice ale statelor membre;

8. consideră că această criză ar trebui să ofere ocazia de a reforma, consolida și îmbunătăți 
structura actuală a pieței unice și de a recâștiga încrederea cetățenilor, în special a 
consumatorilor și a IMM-urilor;

9. subliniază că relansarea pieței unice nu ar trebui să fie dictată în întregime de recenta 
criză financiară și că revitalizarea acesteia trebuie să depășească lecțiile fundamentale 
învățate în urma crizei;

10. subliniază faptul că piața unică europeană are absolută nevoie de un nou impuls și că este 
nevoie de o atitudine fermă de lider din partea Comisiei pentru a reinstaura credibilitatea 
pieței unice și încrederea în aceasta;

Nevoia unei abordări holistice și comune a pieței unice

11. consideră că trebuie revăzută vechea percepție conform căreia piața unică este în 
principal legată de considerații economice; subliniază că toți cei implicați în modelarea și 
implementarea pieței unice trebuie să adopte o abordare mai holistică, care să integreze în 
întregime preocupările cetățenilor, în special în ceea ce privește aspectele economice, 
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sociale, de sănătate și de mediu și cu protecția consumatorilor;

12. subliniază că piața unică ar trebui să aibă un rol central în atingerea obiectivului de 
realizare a unei economii sociale de piață durabile și foarte competitive în contextul 
viziunii pe termen lung expuse în strategia UE 2020;

13. propune ca orice strategie și politică menită să revitalizeze piața unică europeană, inclusiv 
strategia UE 2020, să fie bazate pe un acord pragmatic, cuprinzător și cu o sferă largă, 
sprijinit de toate statele membre și axat pe priorități pentru care acestea își vor asuma 
efectiv responsabilitatea și pe care le vor aplica într-adevăr la nivel național, regional și 
local;

14. solicită o nouă paradigmă a viziunii politice, în cadrul căreia cetățenii și consumatorii să 
ocupe un rol central în relansarea pieței unice europene; consideră că acest lucru poate fi 
realizat dacă cetățenii europeni devin principala variabilă politică în stabilirea și 
formularea politicilor și a legislației Uniunii;

15. susține că revitalizarea pieței unice necesită introducerea unui echilibru mai adecvat al 
puterilor pentru a oferi cetățenilor și consumatorilor protecția de care aceștia au nevoie; 
consideră că o abordare bazată pe cetățean va ajuta Uniunea să recâștige încrederea 
oamenilor în piața unică europeană și să găsească formula potrivită pentru adoptarea 
inițiativelor care să ofere Uniunii avantajul competitiv de care are nevoie, fără a afecta 
însă dimensiunea socială; 

16. reiterează că o evaluare pertinentă a impactului pieței unice asupra dimensiunii sociale, 
de mediu și asupra consumatorilor - care ar trebui să apară în toate propunerile referitoare 
la piața unică - este crucială pentru a câștiga încrederea publicului și va asigura în același 
timp integrarea realistă a obiectivelor sociale, economice, de protecție a consumatorilor și 
de mediu;

Provocări și oportunități care trebuie avute în vedere de politica privind piața unică

17. consideră că provocarea majoră cu care se confruntă Uniunea este găsirea unui echilibru 
între o economie deschisă, capabilă să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă, pe de o parte, și un sistem economic capabil în aceeași măsură să asigure 
protecția consumatorilor și garanțiile sociale și de mediu de care cetățenii au nevoie, pe 
de altă parte;

18. subliniază importanța creării unei piețe unice „verzi” pentru tehnologiile, serviciile și 
produsele emergente ecologice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, prin dezvoltarea 
unor standarde la nivelul UE pentru măsurarea și verificarea amprentei de dioxid de 
carbon; subliniază că standardele clare și etichetarea produselor eficiente din punct de 
vedere energetic trebuie să devină obligatorii pe întreg teritoriul Uniunii;

19. insistă asupra faptului că, în era digitală, Uniunea trebuie să exploateze la maximum 
potențialul și posibilitățile oferite de internet și de comerțul electronic în vederea 
dezvoltării în continuare a pieței unice; subliniază că dezvoltarea noilor tehnologii trebuie 
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să țină seama de nevoia de a proteja cetățenii, consumatorii și IMM-urile;

20. sprijină inițiativele luate de Comisie pentru a acorda prioritate cercetării, cunoașterii și 
inovării în toate viitoarele strategii; speră că vor fi alocate fonduri suficiente în bugetele 
succesive ale Uniunii pentru tratarea acestor probleme cruciale;

21. sprijină eforturile Comisiei de a promova siguranța bunurilor fabricate prin intrarea în 
vigoare a Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea 
ce privește comercializarea produselor;

Cetățenii și consumatorii pe piața unică

22. este convins că percepția, înțelegerea și cunoștințele cetățeanului de rând cu privire la 
piața unică sunt scăzute, inexistente, vagi sau negative; consideră că, în opinia - corectă 
sau eronată - a majorității consumatorilor, piața unică este un sistem caracterizat de 
tocmeli politice și interese private, mai degrabă decât un sistem care are în vedere nevoile 
consumatorilor, ale cetățenilor și ale IMM-urilor;

23. subliniază că, pentru a atrage sprijinul social și cooperarea cetățenilor europeni, UE și 
instituțiile naționale trebuie să schimbe radical percepțiile publicului asupra pieței unice, 
informând cetățenii despre beneficiile pe care aceasta le oferă și ajutându-i să înțeleagă 
aceste beneficii;

24. consideră că printre cele mai evidente probleme întâlnite de consumatori, în special în 
domeniul serviciilor, se numără: (1) lipsa accesului la informații comparabile și obiective, 
inclusiv comparații de preț; (2) complexitatea relațiilor contractuale; (3) incertitudinea 
legată de plăți și căile de atac; și (4) lipsa de informații și de încredere în sistem1;

25. susține că cetățenilor nu le sunt puse la dispoziție informațiile de care au nevoie cu privire 
la legislația referitoare la piața unică, la existența drepturilor și la posibilitatea de a-și 
exercita drepturile; subliniază faptul că numeroase site-uri web relevante și o mare parte a 
centrelor de informare și a „ghișeelor unice” sunt în continuare dezorganizate și nu 
reușesc să comunice eficace cu cetățenii;

26. susține că inițiativele de integrare economică nu vor reuși să producă rezultate decât dacă 
cetățenii sunt convinși că drepturile lor sociale sunt protejate și că politicile în materie de 
piață internă nu vor afecta negativ politicile sociale naționale;

27. regretă faptul că doar un procentaj limitat de cetățeni, consumatori și IMM-uri știu că 
există mecanisme alternative de soluționare a litigiilor sau cunosc procedura de depunere 
a unei plângeri pe lângă Comisie;

                                               
1 J.M. Barroso, „Orientări politice pentru următoarea Comisie”, p. 35: „Trebuie să ieșim din capcana în care 
politicienii se grăbesc să își asume meritul pentru realizările Europei, dar și să învinuiască autoritățile de la 
Bruxelles sau Strasbourg pentru tot ce nu este pe placul lor. Avem nevoie de un dialog mai matur cu cetățenii în 
privința deciziilor care le afectează viața de zi cu zi.”; COM(2006)0211, „Un proiect pentru cetățeni: obținerea 
de rezultate pentru Europa”.
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Întreprinderile mici și mijlocii pe piața unică

28. afirmă că IMM-urile reprezintă o parte esențială a coloanei vertebrale a economiei 
europene și sunt principalele forțe motrice ale creării de locuri de muncă, ale creșterii 
economice și ale coeziunii sociale în Europa; susține că participarea activă a IMM-urilor 
într-o Uniune Europeană extinsă este o condiție imperativă pentru creșterea 
competitivității pieței unice;

29. va sprijini viitoarele inițiative comune lansate de Comisie și de statele membre pentru: (1)
a sprijini micile întreprinderi care desfășoară activități transfrontaliere pe teritoriul UE; 
(2) a reduce în mod vizibil sarcina administrativă, financiară și de reglementare, în 
special obstacolele administrative cu care se confruntă IMM-urile, în conformitate cu 
principiul proporționalității;

30. este de acord cu faptul că buna punere în aplicare a Small Business Act și introducerea 
unui statut al societății private europene vor garanta integrarea practică a IMM-urilor într-
un sistem european unic, relevant și viabil;

Asumarea responsabilității pentru legislația din domeniul pieței unice, controlul respectării 
acesteia și o mai bună legiferare

31. susține că, în temeiul principiului subsidiarității, o parte semnificativă a responsabilității 
administrative și juridice pentru piața unică revine statelor membre, care, alături de 
instituțiile UE, trebuie să își asume deci o responsabilitate reală pentru piața unică 
europeană și pentru gestionarea acesteia;

32. susține că tablourile de bord ale pieței interne din iulie 2009 și din martie 2010 arată cu 
claritate că statele membre nu reușesc încă să își atingă obiectivele în ceea ce privește 
corectitudinea transpunerii, aplicării și controlului respectării legislației în materie de 
piață unică și că există întârzieri la nivelul transpunerii legislației europene, lucru 
regretabil în special în sectorul serviciilor;

33. observă că fragmentarea progresivă a normelor și inconsecvențele în punerea în aplicare a 
legislației în UE afectează din ce în ce mai mult realizarea pieței unice; ia act de faptul că 
UE nu a adoptat încă un set de politici coerente la nivel intern pentru a corecta eșecurile 
pieței și problemele de integrare a acesteia;

34. salută inițiativa Comisiei pentru o mai bună legiferare, care consolidează eficacitatea 
normelor și aplicarea lor corectă de către statele membre; îndeamnă Comisia să își 
mențină dinamica în acest sens, întrucât punerea rapidă în aplicare a acestei strategii ar 
contribui în mod semnificativ la relansarea cu succes a pieței unice;

Rezultate preconizate
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Un rol instituțional mai puternic în stabilirea și punerea în aplicare a normelor privind 
piața unică

35. propune ca, în vederea ameliorării transpunerii, aplicării și controlului respectării 
legislației privind piața unică, Comisia să construiască un parteneriat între toate părțile 
implicate în elaborarea, punerea în aplicare și controlul respectării acestei legislații, 
utilizând noi mecanisme, cum ar fi forumul anual propus pentru piața internă;

36. invită Comisia să asigure punerea în aplicare și transpunerea adecvată a legislației printr-
o monitorizare mai sistematică și independentă, pentru a accelera și soluționa cu 
rapiditate procedurile privind încălcarea dreptului comunitar; susține că întârzierile 
înregistrate în soluționarea procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar vor avea 
în mod inevitabil un efect negativ asupra intereselor economice și sociale ale cetățenilor 
în cadrul pieței unice;

37. invită Comisia să asigure coordonarea necesară și să colaboreze cu Parlamentul și cu 
guvernele statelor membre, precum și cu partenerii comerciali majori, în ceea ce privește 
supravegherea pieței de bunuri și asigurarea respectării legislației în materie de protecție 
a consumatorilor, precum și pentru a controla fluxul dezorganizat al informațiilor care 
ajung la consumatorii și cetățenii europeni;

38. recomandă Comisiei să realizeze un studiu independent pentru a identifica principalele 20 
de surse de nemulțumire și frustrare legate de piața unică pe care cetățenii le întâlnesc zi 
de zi, în special în legătură cu serviciile medicale, achiziționarea și închirierea de 
vehicule la nivel transfrontalier, transferabilitatea drepturilor de pensie, recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale, custodia copiilor, adopțiile, îngrijirea și 
indemnizațiile; 

39. solicită Comisiei să facă eforturi în direcția creării unui mecanism mai bun pentru 
examinarea modului în care normele pieței unice sunt aplicate în practică la toate 
nivelurile în diferitele state membre și a modului în care cetățenii și întreprinderile își pot 
exercita drepturile legate de piața unică;

40. solicită Comisiei să ofere un sprijin sporit statelor membre pentru a facilita conformarea 
corespunzătoare cu standardele UE; subliniază că instituțiile UE în ansamblu trebuie să 
înăsprească regulile și să încurajeze statele membre să îmbunătățească transpunerea 
legislației în mod corect și în timp util pentru a se asigura că peste tot în Uniune se aplică 
aceleași reguli; 

41. solicită consolidarea rolului Parlamentului în domeniul transpunerii, aplicării, controlului 
respectării și monitorizării legislației în materie de piață unică; consideră că rolul 
consolidat al Parlamentului European și al parlamentelor naționale în temeiul Tratatului 
de la Lisabona trebuie să genereze o mai bună sinergie între cele două niveluri 
parlamentare;

42. solicită statelor membre să asigure o mai bună coordonare și schimbul de bune practici cu 
privire la piața unică, în special prin consolidarea „ghișeelor unice” și prin pregătirea de 
specialiști în piața unică și în protecția consumatorilor;
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43. insistă că trebuie asigurate de către Comisie următoarele: controlul de calitate 
independent al propunerilor de reglementare; adoptarea unor mecanisme ex-ante și ex-
post pentru verificarea eficacității legislației; utilizarea evaluării comparative în raport cu 
bunele practici internaționale; utilizarea evaluărilor de conformitate pentru a stabili 
impactul social și de mediu la nivelul UE și la nivel național;

Măsuri necesare în vederea informării și implicării mai eficace a cetățenilor pe piața unică

44. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze o strategie de comunicare bine orientată 
și axată pe problemele zilnice cu care se confruntă cetățenii atunci când se deplasează, 
cumpără sau vând peste granițe, precum și pe standardele sociale, de sănătate, de 
protecție a consumatorilor și de mediu pe care aceștia se pot baza;

45. solicită Comisiei ca, împreună cu statele membre, să pună la punct activități de 
popularizare care să reunească diferitele părți interesate (și anume comisarii, deputații în 
Parlamentul European, guvernele naționale și parlamentarii de la nivel național) și care să 
beneficieze de o acoperire mediatică optimă;

46. solicită statelor membre ca, beneficiind de sprijinul Comisiei, să amelioreze capacitatea 
mecanismelor de soluționare a litigiilor, în special SOLVIT, alocându-le acestora resurse 
financiare și umane suplimentare; solicită Comisiei să finalizeze cât mai rapid proiectul 
SMAS referitor la servicii de asistență în privința pieței unice;

Rapoarte și propuneri de strategie

47. sugerează Comisiei că strategia privind piața unică ar trebui să includă patru etape 
principale: prima etapă ar trebui să includă o evaluare sau un bilanț de sănătate al situației
curente pentru a stabili gradul de denaturare și de presiune cu care s-au confruntat 
diferitele părți interesate de pe piața unică în urma crizei; a doua etapă ar trebui să 
constea în lansarea unui proces de consolidare pentru a pune la punct aspectele neclare; a 
treia etapă ar presupune dezvoltarea și ameliorarea pieței unice; iar a patra etapă se va 
concentra pe viziunea pe termen lung asupra pieței (strategia UE 2020);

48. încurajează Comisia să prezinte o propunere de pachet legislativ privind piața unică până 
în mai 2011 - cu mult înainte de adoptarea programului privind piața unică anunțat pentru 
2012 - care să plaseze politica socială și protecția consumatorilor în centrul pieței unice 
pentru a atinge obiectivul unei economii sociale de piață extrem de competitive, ceea ce 
ar asigura în același timp un mediu concurențial echitabil și credibil;

49. solicită Comisiei să anexeze pachetului legislativ privind piața unică un document de 
lucru referitor la măsurile concepute special pentru integrarea intereselor consumatorilor, 
în temeiul articolului 12 din TFUE, care să includă proceduri și garanții; această 
propunere ar trebui să fie urmată de rapoarte anuale privind integrarea acestui principiu;

50. solicită Comisiei să anexeze pachetului legislativ privind piața unică un document de 
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lucru referitor la măsurile de dezvoltare a unei piețe unice sociale, în temeiul articolului 9 
din TFUE, inclusiv o directivă-cadru privind protecția serviciilor de interes economic 
general, în temeiul articolului 14 din TFUE și al Protocolului 26 la acesta, în special 
deoarece ambiguitatea și lipsa clarității juridice au dat naștere la numeroase incertitudini 
la nivelul administrației locale;

51. solicită Comisiei să Comisiei să anexeze pachetului legislativ privind piața unică un 
document de lucru referitor la măsurile luate pentru dezvoltarea unei piețe unice „verzi” 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în temeiul articolului 11 din TFUE;

52. solicită Comisiei ca în pregătirea pachetului legislativ privind piața unică să identifice cu 
atenție prioritățile existente ale statelor membre și ale Uniunii, în special în domeniile 
care au dat naștere de-a lungul timpului la preocupări referitoare la funcționarea pieței 
unice (de exemplu serviciile publice, achizițiile publice, normele birocratice care vizează 
IMM-urile), și apoi să redefinească interesele economice și sociale ale Uniunii în 
ansamblu;

53. solicită Comisiei ca în pregătirea pachetului legislativ privind piața unică să prezinte 
Parlamentului un document spre dezbatere cu privire la diferitele rapoarte și consultări 
organizate de instituțiile UE (UE 2020, rapoartele Monti, Gonzales și IMCO etc.) cu 
scopul de a prezenta o propunere de politică coordonată pentru o piață unică mai coerentă 
și mai viabilă; 

54. solicită Comisiei să se asigure că propunerile legislative provenite de la diferite direcții 
generale care privesc sau afectează politica în materie de piață unică nu se contrazic 
reciproc și că agenda de lucru a Comisiei este revizuită pentru a oferi cetățenilor un 
sistem mai coerent;

55. recomandă comandarea unui studiu care să identifice posibilele soluții de integrare a 
intereselor consumatorilor în toate politicile UE, astfel încât protecția consumatorilor să 
devină automat o primă preocupare în elaborarea oricărui document legislativ al UE;

56. consideră că Comisia ar trebui să realizeze o evaluare a Directivei privind serviciile 
pentru a stabili dacă aceasta și-a atins obiectivele principale și ar trebui să trateze această 
problemă cu prioritate;

57. consideră că punerea adecvată în aplicare a legislației privind piața unică (de exemplu 
Directiva privind calificările profesionale, Directiva privind serviciile și Regulamentul 
privind supravegherea pieței) ar trebui să rămână o prioritate de vârf pentru noua 
Comisie;

58. observă că mecanismul căilor de atac aplicabil în Uniune a produs rezultate limitate și, 
prin urmare, solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă pentru a asigura punerea 
în aplicare până în mai 2011 a unor căi de atac colective, rezonabile ca preț, rapide și 
accesibile peste tot în Europa;

59. invită Comisia să examineze posibilitatea adoptării unei „carte a cetățenilor” care să 
includă diversele aspecte legate de dreptul de a locui și de a lucra oriunde în UE; susține 
că acest drept trebuie să fie disponibil pentru toți cetățenii;
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60. solicită Comisiei să se concentreze și mai mult asupra monitorizării pieței, în special în 
domeniul serviciilor financiare, al asigurărilor, al telefoniei, al serviciilor bancare și al 
utilităților, și consideră că o monitorizare eficace a piețelor va crește eficiența acestora, cu 
rezultate benefice atât pentru economie, cât și pentru consumatori;

61. susține că dezvoltarea durabilă continuă a pieței interne depinde de: (1) angajamentul 
constant al Comisiei față de toate inițiativele legate de piață necesare pentru a ne stimula 
și ameliora semnificativ poziția și avantajul competitiv pe piața mondială; (2) adoptarea 
unui cadru general de natură să garanteze că piața unică produce într-adevăr rezultate 
pentru toate părțile interesate; și, foarte important, (3) beneficiile sociale și de mediu 
aduse cetățenilor, precum și de dispozițiile juridice necesare pentru a proteja 
consumatorii;

62. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere 

O piață unică europeană integrată și care funcționează corespunzător reprezintă un proces 
fundamental pentru stimularea integrării europene, a coeziunii sociale, a creșterii economice 
și a dezvoltării durabile în cadrul Uniunii, vizând crearea „unei uniuni din ce în ce mai strânse 
între popoarele Europei” și evitarea reapariției unui conflict între cetățenii acesteia sau între 
statele sale membre1. 

Prezentul raport se bazează pe câteva puncte importante pe care raportorul le consideră 
esențiale în discuția despre trecutul, prezentul și viitorul pieței unice. În prezent, este dificil de 
evaluat situația exactă a pieței unice, din cauza recentei crize financiare. Raportorul subliniază 
că procesul de integrare nu este un proces ireversibil și că existența continuă a pieței unice nu 
ar trebui considerată de la sine înțeleasă. Raportorul consideră că fragilitatea care 
caracterizează în acest moment piața unică ar putea constitui una dintre cele mai negre 
perioade ale procesului de integrare a pieței unice din istoria Uniunii. Antipatia deja resimțită 
de consumatori, de cetățeni și de IMM-uri față de piața unică înainte de criză s-a transformat 
ulterior acesteia în antagonism și permite apariția protecționismului economic al piețelor 
naționale. Fără îndoială, recesiunea economică are efecte negative asupra încrederii 
cetățenilor și consumatorilor în piața unică.

Ar trebui remarcat că, deși criza financiară a provocat regrese în anumite domenii ale pieței 
unice, statele membre și Comisia au dat dovadă de lipsă de entuziasm în realizarea pieței 
unice de câțiva ani încoace. Fragmentarea legislației, metode inconsecvente de punere în 
aplicare a acesteia și lipsa unei bune reglementări s-au dovedit a fi o problemă de durată pe 
întreg teritoriul Uniunii.

Raportorul observă că percepția, înțelegerea și cunoștințele cetățeanului de rând cu privire la 
piața unică sunt scăzute, inexistente, vagi sau negative. Această stare de fapt este cauzată de 
lipsa unui mecanism de informare, consolidat și ușor accesibil pentru utilizator, care să 
explice cum funcționează piața unică și, mai important decât atât, ce beneficii poate aduce 
aceasta pentru cetățeni, consumatori și IMM-uri.

Nevoia unei abordări holistice și comune a pieței unice

Raportorul denunță percepția tradițională asupra pieței unice conform căreia aceasta vizează 
exclusiv aspectul economic. Raportorul subliniază că părțile implicate în relansarea pieței 
unice trebuie să adopte o abordare holistică și comună, în cadrul căreia obiectivele 
consumatorilor și ale cetățenilor, în special cele legate de preocupările economice, sociale, de 
sănătate și de mediu, să fie pe deplin integrate într-o piață unică revitalizată.

                                               
1 A se vedea Declarația ministrului francez de externe, Robert Schuman, din 9 mai 1950. 
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Trebuie obținut un echilibru între o economie deschisă, capabilă să stimuleze creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă, pe de o parte, și un sistem economic capabil să 
asigure protecția consumatorilor și garanțiile sociale și de mediu de care cetățenii au nevoie, 
pe de altă parte.

Primul lucru de care Comisia trebuie să țină seama este că protecția consumatorilor trebuie să 
figureze încă de la început în substanța oricărui act legislativ comunitar. Elaborarea acestor 
acte legislative va impune legislatorilor să adopte o nouă paradigmă de gândire, în care 
protecția consumatorilor și dimensiunea socială devin parte a mecanismului de echilibru al 
puterilor implicat în crearea legilor și a normelor care reglementează piața unică.

O mai bună legiferare și ameliorarea transpunerii, aplicării și controlului respectării 
legislației

Raportorul invită Comisia să construiască un parteneriat între toți actorii implicați în 
elaborarea, punerea în aplicare și controlul respectării legislației în materie de piață unică, 
vizând ameliorarea transpunerii, aplicării și controlului respectării acesteia. Raportorul solicită 
să fie acordată o atenție specială punerii corecte în aplicare a Directivei privind serviciile, a 
Directivei privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și a Regulamentului 
privind supravegherea pieței. Pe lângă aceasta, raportorul recunoaște că punerea în aplicare a 
propunerilor incluse in Small Business Act1 este extrem de importantă pentru IMM-uri.

Raportorul îndeamnă Comisia să își continue cu determinare și vigoare eforturile de
promovare a Agendei pentru o mai bună legiferare. Mai mult, raportorul subliniază 
necesitatea realizării unei evaluări ex-ante și ex-post a legislației privind piața unică, 
acordându-se o atenție specială impactului social, economic și de mediu al acestei legislații.

Rapoarte privind strategia și rezultate preconizate

Raportorul sugerează Comisiei întocmirea unei strategii privind piața unică, structurată pe 
patru etape principale: prima etapă va include un bilanț al situației actuale; în a doua etapă va
fi lansat un proces de consolidare, care să pună la punct aspectele neclare; a treia etapă va 
presupune dezvoltarea și ameliorarea pieței unice; a patra etapă va consta în elaborarea 
viziunii pe termen lung asupra pieței. 

Raportorul susține că nu este nici practic, nici înțelept ca toate strategiile să fie construite pe 
baza Agendei pentru 2020 și solicită deci Comisiei să elaboreze până în mai 2011 o propunere 
de pachet legislativ privind piața internă, care să poată intra în vigoare până în 2012.
Raportorul a adoptat o abordare macro asupra studiului său privind piața unică. Există câteva 
domenii importante ale pieței unice pe care raportorul nu le-a abordat în detaliu, deoarece 
există rapoarte și avize aprofundate și concepute cu atenție ale Parlamentului European care 
au fost adoptate sau sunt examinate la nivel de comisie în IMCO. Raportorul speră că Comisia 
va ține seama în mod corespunzător de aceste documente și le va integra în strategiile viitoare 
privind transpunerea și controlul respectării directivelor și a regulamentelor.

                                               
1 COM(2008)0394.
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Noul program pentru piața unică trebuie să fie elaborat astfel încât să consolideze justiția 
socială, să asigure integritatea pieței, să stimuleze inovarea și integreze noua eră digitală -
toate aceste permițând pieței unice să aibă un avantaj asupra celorlalte economii majore de la 
nivel mondial.

Raportorul subliniază că piața unică europeană are absolută nevoie de un nou impuls, care, 
sub conducerea fermă Comisiei, să reinstaureze credibilitatea pieței unice europene și 
încrederea în aceasta.


