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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la piața unică pentru europeni
(2010/2278(INI))

Parlamentul European,

– 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 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 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 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 Articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 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, 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 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 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 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
prevede că „[c]erințele 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 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 
protocolul 26 anexat la acesta privind serviciile de interes (economic) general, 

– 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 Comunicarea Comisiei „Către un Act privind piața unică - Pentru o 
economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate” (COM(2010)0608), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei, 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 
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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 revizuirea pieței unice1 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 general2,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 
îmbunătățirea funcționării pieței unice3 și Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 
privind transpunerea în legislația națională a directivelor care privesc piața internă4,

– având în vedere Tabloul de bord al pieței interne din iulie 2009 (SEC(2009)1007) și 
rezoluțiile Parlamentului din 9 martie 20105 și 23 septembrie 20086 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”7,

– 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 Comunicarea Comisiei intitulată „Comerțul electronic transfrontalier 
                                               
1 JO C 187E, 24.7.2008, p. 80.
2 JO C 306E, 15.12.2006, p. 277.
3 JO L 176, 7.7.2009, p. 17.
4 JO L 98, 16.4.2005, p. 47.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0051.
6 JO C 309E, 4.12.2008, p. 46.
7 Texte adoptate, P6_TA(2008)0210.



PR\853322RO.doc 5/13 PE456.691v01-00

RO

dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană” (COM(2009)0557),

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

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

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la crearea unei piețe unice pentru 
consumatori și cetățeni2,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, 
economică și socială3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare” 
(COM(2010)0477),

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne 
pentru comerțul electronic4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Raport privind cetățenia UE în 2010: 
Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE” (COM(2010)0603),

– 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”5,

– 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 SOLVIT6,

– 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 pieței7,

– 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 piața unică este unul dintre principalele motoare europene de creștere și ar trebui 
                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0376.
4 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
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să se constituie într-unul dintre veritabilii piloni economici ai UE, prin depășirea
divergențelor economice și competitive, a divergențelor și tratamentului inegal aplicat 
întreprinderilor și cetățenilor europeni;

B. întrucât piața unică este nu numai o structură instituțională, ce se confruntă cu provocări 
economice, financiare și sociale, ci și o modalitate de protejare a drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor, consumatorilor, lucrătorilor și micilor întreprinderi (IMM);

C. întrucât sunt prea numeroase obstacolele ce stau în calea cetățenilor și IMM-urilor ce 
doresc să se deplaseze, să cumpere, să vândă sau să desfășoare activități comerciale peste 
granițe, și lipsa aplicării transfrontaliere a drepturilor la securitate socială, 
comportamentele corporatiste și birocrația reduc dreptul la liberă circulație al lucrătorilor, 
furnizorilor de servicii și profesioniștilor;

D. întrucât lipsa unei viziuni cuprinzătoare pentru alte politici orizontale, cum ar fi sănătatea, 
protecția socială și protecția consumatorilor, dreptul muncii, mediul și dezvoltarea 
durabilă obstrucționează extinderea pieței unice;

E. întrucât piața unică permite europenilor un spectru mai larg de selecție, mai ales pentru 
aceia ce trăiesc în zone mai puțin accesibile și pentru aceia ce sunt dezavantajați de o 
mobilitate redusă,

I. Obiective fundamentale

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică” și îndeosebi 
Capitolul II „Recăpătarea încrederii prin repunerea europenilor în centrul pieței unice”, ce 
conține 19 inițiative orientate către cetățenii europeni;

2. consideră că eforturile de realizare a pieței unice trebuie să se concentreze asupra 
preocupărilor și drepturilor cetățenilor, ale consumatorilor și ale IMM-urilor, spre a se 
putea depăși actuala „uzură europeană”;

3. subliniază că încrederea cetățenilor și a consumatorilor nu poate fi considerată drept un 
bun cuvenit, ci trebuie întreținută;

4. consideră că propunerile prezentate în Comunicare sunt încă prea slabe pentru a repune 
cetățenii în centrul pieței unice și că numeroasele inițiative UE fără ordonare clară 
necesită o coeziune și o bună guvernanță care să asigure coerența măsurilor de integrare 
europeană;

5. evidențiază prioritățile stabilite prin cele 19 propuneri în conformitate cu cinci criterii –
drepturi sociale fundamentale, drepturile consumatorilor, libera circulație a lucrătorilor, 
libera circulație a mărfurilor și instituții corporatiste cu orientare socială - care să ofere 
beneficii vizibile pentru cetățeni și întreprinderi într-o perioadă rezonabilă;

II. Principii și valori comune 

6. insistă asupra necesității de a include o „clauză socială orizontală” în întreaga legislație 
privind piața unică, astfel încât politicile să fie dezvoltate centrat pe drepturile sociale 
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fundamentale ale cetățenilor: (a) dreptul la acțiune colectivă, (b) drepturile lucrătorilor și 
dreptul muncii și (c) protecția locurilor de muncă, anticiparea planificării restructurării 
industriale în conformitate cu articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și Carta Drepturilor Fundamentale;

7. reafirmă importanța impactului fiecăreia dintre următoarele propuneri asupra vieții 
cetățenilor europeni:

7.1 aplicarea clauzei sociale orizontale tuturor măsurilor ca prioritate comună; 

7.2. revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor;

7.3. o directivă-cadru privind serviciile de interes economic general;

7.4. un nou regulament privind recunoașterea calificărilor profesionale, un altul privind 
îmbunătățirea mobilității resurselor umane și un altul privind asigurarea accesului 
egal și a oportunităților egale pentru cetățeni;

7.5. măsuri imediate privind o piață unică a ipotecii, pentru a sprijini redresarea pieței 
imobiliare și a încrederii cetățenilor europeni în instrumentele financiare relevante;

7.6. o rețea adecvată de transport și energie, cu caracter transeuropean și finanțată de UE, 
ca o formă de coeziune socială și teritorială pentru cetățenii și economiile europene;

7.7. reglementarea eficientă a monitorizării pieței și a siguranței produselor, pentru a 
întări protecția consumatorilor;

8. invită statele membre și Comisia să promoveze comunicarea cu cetățenii pentru a asigura 
înțelegerea și respectarea drepturilor acestora la scară largă; 

9. subliniază necesitatea facilitării recunoașterii calificărilor profesionale; a garantării 
transferului fondurilor de pensii ale lucrătorilor mobili; a formării practice, având ca 
rezultat certificarea competențelor; a introducerii unui card pentru „tineretul în mișcare”;

10. solicită elaborarea de măsuri pentru instituirea unui cadru legal pentru fundații, 
cooperative și asociații de ajutor reciproc, pentru evitarea incertitudinii juridice și pentru a 
asigura existența unor instituții corporatiste cu orientare socială și a unor proiecte 
corporatiste inovative din punct de vedere social în domeniul serviciilor de interes 
general;

11. subliniază importanța formării profesionale a funcționarilor publici în materie de 
reglementări aplicate pieței unice, de monitorizare a pieței și de siguranță a produselor; 

III . Clivaje 

12. consideră că programul nu analizează în mod suficient cauzele uzurii pieței și nici 
așteptările cetățenilor europeni față de o piață unică revizuită;

13. regretă lipsa unor propuneri concrete cu privire la mecanismul de despăgubire colectivă, 
cu excepția continuării consultării;
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14. consideră că Comunicarea nu acordă suficientă importanță serviciilor sociale; consideră că 
propunerile sunt departe de cadrul legal de calitate promis de Președintele Comisiei;

15. subliniază lipsa pieței unice digitale și solicită diseminarea internetului în bandă largă și 
revizuirea continuă a regulamentelor privind sectorul telecomunicațiilor, cu accent pus pe 
protejarea accesului, a datelor cu caracter personal și pe protejarea grupurilor vulnerabile;

16. solicită Comisiei să revizuiască Directiva 2001/29/CE privind drepturile de autor în 
societatea informațională;

IV. Strategii pe termen scurt

17. Solicită strategii pe termen scurt:

(a) de îmbunătățire a monitorizării pieței europene, a accesului la servicii bancare de bază, 
de creare a unei piețe unice integrate a ipotecii și de eliminare a obstacolelor fiscale și a 
dublei impozitări;

(b) de implementare a unei politici privind comerțul electronic pentru creșterea încrederii 
cetățenilor și consumatorilor în comerțul online;

(c) de elaborare a unui plan de acțiune împotriva contrafacerilor și a pirateriei, ca 
instrument principal de prevenire, și pentru a asigura astfel că bunurile de pe piața unică 
sunt adecvate pentru consum, de standard corespunzător și licite;

(d) de dezvoltare a unei politici de comunicare eficiente referitor la Actul privind piața 
unică, bazat pe un audit de politici care să evalueze beneficiile sale tangibile pentru 
cetățeni;

(e) de introducere a unui sistem de referințe, bazat pe clauza socială orizontală, de 
evaluare a relevanței tuturor măsurilor privind piața unică în ceea ce privește impactul lor 
social, beneficiile pentru cetățeni și fezabilitatea lor; 

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 11 noiembrie 2010 Comisia a adoptat o propunere de comunicare pentru restabilirea 
încrederii cetățenilor în piața unică1. Actul privind piața unică este sub dezbatere până la 28 
februarie 2011. Abordarea generală propusă de Comisie este în continuarea raportului 
prezentat de Mario Monti Președintelui Comisiei Europene și intitulat „O nouă strategie 
pentru piața unică”. Scopul acesteia, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, este de a consolida „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”, prin punerea 
întreprinderilor, mai ales a IMM-urilor, în centrul pieței unice.

Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică - Pentru o economie 
socială de piață cu grad ridicat de competitivitate” conține 50 de propuneri pentru optimizarea 
muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce și mai ales capitolul II, 
„Recăpătarea încrederii prin repunerea europenilor în centrul pieței unice”, ce conține 19 
inițiative referitoare la dimensiunea socială a pieței unice.

Raportul Grech, adoptat de Parlament în mai 2010, recomanda o abordare cu adevărat 
cuprinzătoare față de relansarea și consolidarea pieței interne, incluzând sectoare-cheie cum ar 
fi cel industrial, energetic și de infrastructură al UE. Totuși, comunicarea Comisiei rămâne 
slabă și neclară în corelație cu strategia UE 2010 și se suprapune cu diverse alte inițiative 
emblematice. Sunt necesare o mai bună coerență, eficacitate și guvernanță pentru ca piața 
internă revizuită să sprijine creșterea UE, ocuparea forței de muncă, competitivitatea și 
respectarea drepturilor cetățenilor și ale consumatorilor. Consiliul și statele membre trebuie să 
susțină împreună angajamentul european și național față de aprofundarea ți consolidarea pieței 
unice. 

Eforturile de realizare a pieței unice au fost concentrate asupra pieței și a organizării sale și 
prea puțin asupra preocupărilor și drepturilor cetățenilor, lucrătorilor și consumatorilor, ceea 
ce ar putea explica reticența și uzura la nivel european în ceea ce privește piața internă. 
Cetățenii trebuie să se regăsească în centrul pieței interne. Acest lucru este afirmat clar în 
introducerea la document; în schimb, propunerile de atingere a acestui obiectiv sunt prea 
slabe.

Comisia propune un pact pentru îmbunătățirea simultană a celor trei componente ale pieței 
unice: economică, socială și politică. Această abordare cuprinzătoare este structurată în trei 
părți și conține 50 de propuneri specifice de natură legislativă și operațională:

1. O creștere puternică, durabilă și echitabilă pentru întreprinderi (24 de propuneri)
2. Recăpătarea încrederii prin repunerea europenilor în centrul pieței unice (19 propuneri)
3. Dialog, parteneriat, evaluare: instrumentele unei bune guvernanțe a pieței unice (7 
propuneri)

Prezentul raport se adresează celor 19 propuneri prezentate în capitolul II al Actului privind 
piața unică, concentrându-se asupra anumitor aspecte prioritare și îndeosebi asupra raportului 

                                               
1 COM(2010)0608
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dlui Grech și a raportului dlui Monti.

Drepturile sociale fundamentale

Este necesară includerea unei clauze sociale în întreaga legislație privind piața unică în 
conformitate cu articolul 9 din TFUE și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 
astfel încât politicile elaborate să se concentreze cu adevărat pe cetățeni, să se evite 
denaturările de competiție ți să se asigure o bună coeziune, cu respectarea pe deplin a 
drepturilor sociale și ale lucrătorilor.

Includerea unei astfel de cauze sociale în legislația privind piața unică, menită să garanteze 
respectarea dreptului muncii, condițiile de lucru și drepturile lucrătorilor se poate baza pe 
acquis-ul pozitiv reprezentat de articolele 1 alineatele (6) și (7) și de considerentul 14 din 
Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne.

Comisia are datoria de a îndeplini o evaluare detaliată a impactului social atunci când 
elaborează legislație privind piața unică. În practică, este necesară o abordare mai ambițioasă 
în ceea ce privește propunerea referitoare la Directiva privind detașarea lucrătorilor, vizându-
se o revizuire a directivei care să asigure, pe lângă libertățile economice, protecția normelor 
de drept al muncii celor mai avansate, precum și practicile și standardele de relații industriale, 
precum și respectarea drepturilor la reprezentare și negociere colectivă, la acțiune colectivă, 
inclusiv dreptul la grevă și deplina implementare a principiului salarizării egale pentru muncă 
echivalentă.

Faptul că Comisia nu a respectat cerințele exprimate de Parlamentul European în Rezoluția sa 
din octombrie 2010 referitoare la criza economică, de a introduce legislația necesară și de 
certitudinea juridică în domeniul serviciilor de interes economic general reprezintă un motiv 
de preocupare, ținând cont de faptul că Tratatul de la Lisabona a introdus un nou temei juridic 
tocmai în acest scop.

Comunicarea nu conține o propunere privind serviciile de interes general, așa cum promisese 
Președintele Comisiei Europene. Actul privind piața unică ar trebui să pună accentul și pe 
serviciile sociale. Comunicarea face referire la propunerile legislative numai cu privire la 
concesiuni și achiziții publice. 

O consultare a partenerilor sociali în vederea realizării unui cadru european pentru anticiparea 
restructurărilor industriale este de mare valoare: restructurarea industrială durabilă și un cadru 
european de consultare cu partenerii sociali sunt esențiale pentru dezvoltarea unei piețe unice 
cu adevărat sociale. 

Drepturile consumatorilor

Propunerea legislativă privind accesul la serviciile bancare și la creditul ipotecar este 
binevenită. Este absolut necesară, în acest sens, transparența comisioanelor bancare și a 
costurilor și condițiilor reale ale creditului ipotecar, pentru a proteja consumatorii și 
investitorii și pentru a garanta instituții financiare viabile și stabile, permițând totodată accesul 
la credit pentru cetățeni și micile întreprinderi.
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O mai bună monitorizare a pieței europene privind siguranța produselor subliniază necesitatea 
unui cadru legal eficient pentru siguranța produselor în UE. Propunerea susține și revizuirea 
Directivei privind siguranța generală a produselor și a sistemului de marcaj CE pentru ca 
acesta să poată fi considerat o garanție a siguranței de către consumatori.

Libera circulație a lucrătorilor

Se evidențiază ca din ce în mai urgentă nevoia de a soluționa aspecte încă nerezolvate în 
materie de liberă circulație a lucrătorilor, în domenii precum: recunoașterea calificărilor 
profesionale; fondurile de pensii ale lucrătorilor mobili; formarea practică și certificatele de 
competențe; cardul pentru „tineretul în mișcare”, precum și consolidarea drepturilor 
pasagerilor aerieni (și ale altor pasageri).

Propunerea Comisiei de a reexamina Directiva și de a elabora o Carte verde privind pensiile 
este de asemenea binevenită. Parlamentul subliniază importanța unor pensii adecvate și a unui 
sistem durabil de pensii, care ar putea fi garantate cel mai bine printr-un sistem solid, 
trilateral, care să includă scheme de pensii publice, ocupaționale și private, garantate de 
legislație și monitorizare specifică, menite să protejeze investitorii.

Libera circulație a lucrătorilor poate fi sprijinită printr-o politică europeană comună de 
dezvoltare și valorizare a capitalului uman, bazată pe cunoaștere și învățare de-a lungul vieții, 
și de asigurare a atractivității forței de muncă, adaptabilă la modelele de producție în 
schimbare și la noua dinamică economică.

Aprofundarea pieței unice pentru o Europă a valorii adăugate

O piață unică a energiei, capabilă să impulsioneze economia europeană și competitivitatea, să 
reducă dependența externă și prețurile se conturează din ce în ce mai clar; inițiativele 
energetice legislative și nelegislative ar trebui să vizeze atât garantarea furnizării cu energie 
printr-o rețea energetică diversificată, noi infrastructuri de energie regenerabilă, cât și 
cercetare și dezvoltare coordonată privind noi resurse energetice; astfel de inițiative ar trebui 
lansate în strânsă coordonare între Comisie, statele membre și toate sectoarele industriale 
relevante.

O veritabilă aprofundare a pieței unice în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al 
competitivității europene se bazează pe capacitatea de a dezvoltare a unor proiecte cu valoare 
adăugată europeană în infrastructuri materiale și imateriale care să fie gestionate și finanțate la 
nivelul UE; în acest scop, Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă adecvată.

Este binevenită intenția de a dezvolta o rețea europeană de transport printr-un cadru comun de 
finanțare europeană, impulsionând competitivitatea și integrarea și facilitând mobilitatea 
cetățenilor și a lucrătorilor prin furnizarea de servicii rezonabile ca preț; devine din ce în ce 
mai presantă necesitatea unei rețele feroviare de mare viteză între statele membre, și a 
planurilor complementare ale acesteia de facilitare a investițiilor în infrastructura sa materială 
și financiară.

Instituții corporatiste cu orientare socială
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Inițiativa privind antreprenoriatul social de dezvoltare și sprijinire a unor proiecte corporative 
inovative în cadrul pieței unice este foarte interesantă și inovativă; aceasta atrage atenția 
asupra contribuțiilor economiei sociale la dezvoltarea echilibrată a pieței unice, stimulând 
creșterea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială. 

Necesitatea de a dezvolta și alte măsuri menite să asigure o gestionare și guvernanță 
responsabilă poate reprezenta o contribuție pozitivă la economia reală și la dezvoltarea 
societății; În centrul consultărilor și al măsurilor legislative ulterioare ar trebui să se găsească 
obiective fundamentale precum politici de salarizare viabile și responsabile, participarea 
adecvată a femeilor în consiliile de administrație și de luare a deciziilor, valorizarea 
angajamentului acționarilor pe termen lung, o mai bună consultare și participare a angajaților, 
scheme de acționariat.

Revizuirea sau introducerea unei noi legislații privind cooperativele, fundațiile sau asociațiile 
de ajutor reciproc ar trebui să fie însoțite de reglementări specifice privind drepturile sociale și 
ale lucrătorilor, la informare și consultare, prin introducerea unor consilii de reprezentare a 
comunității și a lucrătorilor.

Aspecte încă nerezolvate necesită în continuare o strategie de comunicare viabilă: referitor la 
modul în care cetățenii ar putea fi mai bine implicați și încurajați, printr-un mai bun acces la 
informații; referitor la modul în care cetățenii ar putea fi făcuți mai conștienți de drepturile de 
care dispun pe piața unică, inclusiv în materie de despăgubiri colective; referitor la 
îmbunătățirea contactelor transfrontaliere; referitor la accelerarea recunoașterii calificărilor 
profesionale, spre a îmbunătăți mobilitatea; referitor la creșterea cercetării pentru mai multă 
inovare.

Acest Act este adoptat în paralel cu „Raportul privind cetățenia UE 2010: eliminarea 
obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE” care se axează pe înlăturarea obstacolelor cu 
care se confruntă cetățenii europeni atunci când călătoresc, studiază, se căsătoresc, ies la 
pensie, achiziționează sau moștenesc un bun sau votează într-un alt stat membru. Actul 
privind piața unică și Raportul privind cetățenia sunt inițiative complementare, care vizează 
înlăturarea fragmentării persistente a Uniunii Europene în domenii de interes direct pentru 
cetățeni, pentru a crea o Europă a cetățenilor și o piață unică eficace, ca răspuns la nevoile 
cetățenilor și întreprinderilor și conform așteptărilor acestora.

Stabilirea priorităților

Este necesară identificarea priorităților printre cele 19 propuneri. Propunerile prioritare ar 
trebui selecționate conform cu cinci valori esențiale: drepturi sociale fundamentale, drepturile 
consumatorilor, libera circulație a lucrătorilor, libera circulație a mărfurilor și instituții 
corporatiste cu orientare socială și drepturile consumatorilor. Sunt însă necesare rezultate 
practice rapide în beneficiul cetățenilor. Stabilirea finală a priorităților ar trebui să țină cont de 
propunerile capabile să aducă rezultate tangibile pentru cetățeni și consumatori și să fie ușor 
de atins, într-o perioadă relativ scurtă.

Este mare nevoie de un audit de politici cu privire la caracterul tangibil al tuturor măsurilor în 
favoare cetățenilor; totodată este foarte importantă evaluarea fezabilității acestora, începând 
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cu planul pentru 2011. În absența acestor instrumente am identificat cinci zone de 
implementare imediată pentru 2011:

I. De îmbunătățire a monitorizării pieței europene, a accesului la servicii bancare 
de bază, de creare a unei piețe unice integrate a ipotecii și de eliminare a 
obstacolelor fiscale și a dublei impozitări;

II. Se implementare rapidă și eficientă a unei politici privind comerțul electronic 
pentru creșterea încrederii cetățenilor și consumatorilor în comerțul online;

III. Un plan de acțiune împotriva contrafacerilor și a pirateriei, ca instrument 
principal de prevenire, și pentru a asigura astfel că bunurile de pe piața unică 
sunt adecvate pentru consum, de standard corespunzător și licite;

IV. Dezvoltarea, de către Comisie și de către statele membre a unei politici de 
comunicare eficiente cu privire la Actul privind piața unică, bazat pe un audit 
de politică referitor la caracterul tangibil al efectelor sale pentru cetățeni;

V. Un sistem de referințe, bazat pe clauza socială orizontală, de evaluare a 
relevanței tuturor măsurilor privind piața unică în ceea ce privește impactul lor 
social, beneficiile pentru cetățeni și fezabilitatea lor, care să fie folosit ca bază 
pentru politicile viitoare.


