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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică
(2010/2277(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică -
Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate - 50 de propuneri 
pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” 
(COM(2010)608),

– având în vedere rezoluţia sa din 20 mai 2010 referitoare la crearea unei pieţe unice pentru 
consumatori şi cetăţeni1,

– având în vedere raportul profesorului Mario Monti din 9 mai 2010 „O nouă strategie 
pentru piaţa unică”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020: o strategie europeană 
pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativă emblematică a Strategiei 
Europa 2020: O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

– având în vedere Comunicarea Comisiei „Reglementarea inteligentă în Uniunea 
Europeană” (COM(2010)0543),

– având în vedere Comunicarea din partea Comisiei „O Agendă digitală pentru Europa” 
(COM(2010)0245),

– având în vedere Raportul asupra evaluării accesului IMM la pieţele publice în UE2, 

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

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 
îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Achiziţii publice pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu “ (COM(2008)0400), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „«Gândiţi mai întâi la scară mică»: 
Prioritate pentru IMM-uri - Un «Small Business Act» pentru Europa” (COM(2008)0394),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piaţă unică pentru Europa secolului 
XXI” (COM(2007)0724) şi documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei, intitulat 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf



PE456.697v01-00 4/11 PR\853379RO.doc

RO

„Piaţa unică: bilanţ al realizărilor” (SEC(2007)1521),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Oportunităţi, acces şi solidaritate: către 
o nouă viziune socială pentru Europa secolului XXI (COM(2007)0726),

– având în vedere Comunicarea interpretativă a Comisiei privind aplicarea dreptului 
comunitar în domeniul contractelor de achiziţii publice şi al concesiunilor în cazul 
parteneriatelor public-privat instituţionale (PPPI) (C(2007)6661),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „E timpul să accelerăm: Noul parteneriat 
pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă” (COM(2006)0030),

– având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Actul privind piaţa unică din 10 
decembrie 2010,

– având în vedere Rezoluţia sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieţei interne 
în ceea ce priveşte comerţul electronic1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 18 mai 2010 referitoare la noi evoluţii în achiziţiile 
publice2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 9 martie 2010 referitoare la Tabloul de bord al pieţei 
interne3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 3 februarie 2009 referitoare la achiziţia înainte de 
comercializare: încurajarea inovaţiei pentru asigurarea unor servicii publice durabile de 
înaltă calitate în Europa4,

– având în vedere Rezoluţia sa din 30 noiembrie 2006 intitulată „E timpul să accelerăm -
Crearea unei Europe a spiritului antreprenorial şi a creşterii”5,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi 
avizul… (A7-0000/2010),

A. întrucât este importantă restabilirea încrederii în piaţa unică la toate nivelurile, precum şi 
eliminarea actualelor bariere la intrarea pe piaţă a întreprinderilor; întrucât birocraţia 
excesivă descurajează noii antreprenori;

B. întrucât toate întreprinderile sunt afectate de fragmentarea pieţei, IMM-urile fiind în mod 
deosebit vulnerabile la problemele ce derivă din aceasta;

C. întrucât piaţa unică este adeseori percepută ca benefică mai ales marilor societăţi, până 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0320.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0173.
3 JO C 349E, 22.10.2010, p.25.
4 JO C 67E, 18.3.2010, p.10.
5 JO C 316E, 22.12.2006, p.378.
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acum, deşi IMM-urile sunt motorul de creştere al UE;

D. întrucât lipsa de inovare din UE este unul dintre factorii-cheie pentru ratele scăzute de 
creştere din ultimii ani; întrucât inovarea în tehnologia ecologică oferă o oportunitate 
pentru reconcilierea creşterii pe termen lung şi a protecţiei mediului;

E. întrucât, pentru atingerea obiectivelor strategiei UE 2020, piaţa unică trebuie să ofere 
condiţiile necesare unei creştere inteligente, durabile şi incluzive; întrucât piaţa unică ar 
trebui să se constituie într-un mediu mai bun pentru inovare şi cercetare pentru 
întreprinderile din UE;

F. întrucât capitalul de risc este o importantă sursă de finanţare pentru noile întreprinderi 
inovative; întrucât există în continuare bariere la investirea de capitaluri de risc în diferite 
state membre ale UE;

G. întrucât dezvoltarea şi utilizarea extensivă a TIC de către întreprinderile europene sunt 
esenţiale pentru creşterea viitoare;

H. întrucât comerţul şi serviciile electronice, inclusiv serviciile de e-government, sunt în 
continuare puţin dezvoltate la nivel UE;

I. întrucât sectorul poştal şi promovarea interoperabilităţii şi cooperarea între serviciile şi 
sistemele poştale poate avea un impact important asupra dezvoltării comerţului electronic 
transfrontalier;

J. întrucât gestionarea electronică suboptimală a drepturilor de autor conduce la un nivel 
ridicat de fragmentare pe piaţă pentru produsele audiovizuale, ceea ce dăunează mediului 
de afaceri din UE; întrucât atât mediul de afaceri, cât şi consumatorii, ar avea de câştigat 
din crearea unei veritabile pieţe unice a produselor audiovizuale; 

K. întrucât contrafacerile şi pirateria reduc încrederea întreprinderilor în comerţul electronic 
şi alimentează fragmentarea legislaţiei de protejare a drepturilor de autor, ceea ce 
descurajează inovarea pe piaţa internă;

L. întrucât diferenţele în legislaţiile fiscale, cum ar fi taxarea corporaţiilor şi obligaţiile de 
raportare a TVA-ului, conduc la obstacole importante în tranzacţiile transfrontaliere; 
întrucât acestea pot fi eliminate şi fără armonizarea nivelului fiscal;

M. întrucât achiziţiile transfrontaliere reprezintă doar o cotă redusă din totalul pieţei 
achiziţiilor publice, deşi reprezintă o oportunitate pentru întreprinderile europene; întrucât 
IMM-urile beneficiază în continuare doar de un acces redus la pieţele publice;

N. întrucât serviciile reprezintă o parte importantă a creşterii economice; întrucât piaţa unică 
a serviciilor este încă prea puţin dezvoltată, date fiind clivajele şi transpunerea tardivă a 
Directivei privind serviciile,

Introducere

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piaţa unic” şi îndeosebi 
primul capitol al acesteia, „O creștere puternică, durabilă și echitabilă pentru 
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întreprinderi”;

2. subliniază importanţa pieţei unice pentru competitivitatea întreprinderilor din UE şi pentru 
creşterea economiilor europene şi salută abordarea cuprinzătoare preferată în Comunicare;

I. Domeniul prioritar 1: O piaţă unică inovativă

3. sprijină ferm crearea unui patent la nivel UE şi a unui sistem unificat de patentare pentru a 
transforma astfel piaţa unică într-un mediu propice inovării; subliniază faptul că un cost 
prea ridicat, cauzat de caracterul multilingv al patentelor, ar descuraja inovarea pe piaţa 
unică;

4. sprijină crearea unor obligaţiuni pentru proiecte europene, pentru a se susţine astfel 
inovarea pe termen lung pe piaţa unică;

5. solicită Comisiei să promoveze investiţiile transfrontaliere şi să instituie un cadru 
legislativ care să permită investirea de capitaluri de risc în mod liber pe piaţa unică, 
independent de statul membru de origine;

6. recunoaşte importanţa achiziţiilor publice, mai ales a achiziţiilor înainte de comercializare, 
şi rolul pe care acestea îl joacă în stimularea inovării pe piaţa unică; încurajează statele 
membre să apeleze la achiziţiile publice înainte de comercializare pentru a oferi un impuls 
iniţial decisiv noilor pieţe pentru tehnologii inovatoare şi ecologice, îmbunătăţind în 
acelaşi timp calitatea şi eficacitatea serviciilor publice; invită Comisia şi statele membre 
să informeze mai bine autorităţile publice cu privire la posibilităţile existente în domeniul 
achiziţiilor publice înainte de comercializare; invită Comisia să analizeze modalităţi de 
facilitare a achiziţiilor comune transfrontaliere; 

7. îndeamnă statele membre să-şi intensifice eforturile de partajare a resurselor în domeniul 
inovării, prin crearea de centre de inovare şi prin facilitarea participării IMM-urilor la 
programele de cercetare din UE;

II. Domeniul prioritar 2: O piaţă unică digitală

8. salută revizuirea propusă de Comisie a Directivei privind semnăturile electronice; 
subliniază necesitatea recunoaşterii reciproce a identificării şi autentificării electronice în 
UE;

9. invită Comisia să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăţi încrederea mediului de afaceri 
în comerţul electronic, îndeosebi prin armonizarea legislaţiei contractelor acolo unde este 
posibil şi prin facilitarea rambursării transfrontaliere a datoriilor;

10. îndeamnă statele membre să implementeze pe deplin cea de-a treia Directivă privind 
serviciile poştale (2008/6/CE) spre a facilita astfel distribuirea şi identificarea eficientă a 
achiziţiilor online;

11. subliniază necesitatea creării unei pieţe unice pentru bunurile audiovizuale online prin 
îmbunătăţirea gestiunii electronice a drepturilor de autor, asigurând totodată remunerarea 
adecvată a deţinătorilor drepturilor, în schimbul utilizării operelor lor; 



PR\853379RO.doc 7/11 PE456.697v01-00

RO

12. subliniază necesitatea consolidării luptei împotriva pirateriei online de o manieră 
proporţionată şi beneficiind de sprijin public, cu utilizarea deplină a tehnologiei 
disponibile şi cu respectarea drepturilor fundamentale;

III.Domeniul prioritar 3: O piaţă unică prielnică mediului de afaceri 

13. invită Comisia să îmbunătăţească accesul IMM-urilor la pieţele de capital prin 
suplimentarea informaţiilor disponibile cu privire la diverse oportunităţi de finanţare UE, 
cum ar fi cele oferite de Programul pentru competitivitate şi inovare, Banca Europeană de 
Investiţii sau Fondul European de Investiţii şi prin simplificarea şi accelerarea 
procedurilor de finanţare, totodată mai puţin birocratice;

14. subliniază importanţa eliminării barierelor fiscale la activităţile transfrontaliere; consideră 
că este necesar un cadru mai clar în ceea ce priveşte TVA-ul şi obligaţiile de declarare 
pentru întreprinderi, pentru a limita astfel costurile de adaptare şi pentru a creşte 
competitivitatea firmelor din UE; 

15. subliniază că o bază de impozitare consolidată comună pentru corporaţii ar îmbunătăţi 
nivelul de transparenţă şi comparabilitate al impozitelor aplicate la nivelul corporaţiilor, 
reducând astfel obstacolele în activităţile transfrontaliere;

16. invită Comisia să eficientizeze procedurile privind achiziţiile publice şi să încurajeze 
firmele din UE să participe la procedurile de achiziţii publice transfrontaliere; subliniază 
că ar trebui în continuare facilitată participarea IMM-urilor la licitaţiile publice; 

IV. Domeniul prioritar 4: O piaţă unică a serviciilor

17. subliniază necesitatea bunei transpuneri a Directivei privind serviciile şi a realizării 
procedurilor necesare online, ceea ce ar reduce în mod considerabil costurile operaţionale 
pentru întreprinderi; îndeamnă Comisia să acorde o atenţie deosebită dezvoltării pieţei 
unice pentru servicii online;

18. invită Comisia să încurajeze dezvoltarea sectorului serviciilor şi să ia măsurile necesare de 
reglementare pentru a proteja astfel IMM-urile de practici comerciale inechitabile ale 
întreprinderilor mari în domeniul desfacerii en detail;

19. invită Comisia să propună un cadru legal pentru concesionarea serviciilor, care să asigure 
transparenţă, protecţie judiciară efectivă pentru ofertanţi şi certitudine juridică;

20. subliniază importanţa bunei implementări a Directivei privind calificările profesionale; 
îndeamnă Comisia să propună măsuri de creare a unor carduri pentru profesionişti la nivel 
UE, după necesităţi;

21. salută intenţia Comisiei Europene de a propune o reformă legislativă a cadrului de 
standardizare, care să acopere inclusiv serviciile;

22. subliniază importanţa dimensiunii externe a pieţei interne şi mai ales a cooperării de 
reglementare cu principalii parteneri comerciali cu obiectivul de a promova convergenţa 
cadrului de reglementare, echivalenţa regimurilor aplicate terţilor şi o mai largă adoptare a 
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standardelor internaţionale;

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În octombrie 2010 Comisia a adoptat Comunicarea „Către un Act privind piaţa unică” de 
relansare a pieţei unice. În prima parte a acestei comunicări, Comisia propune mai multe 
acţiuni care să asigure o creștere puternică, durabilă și echitabilă pentru întreprinderi.

Europa a devenit cea mai vastă economie din lume. Piaţa unică este esenţială atât pentru 
întreprinderi, cât şi pentru consumatori, dar poate oferi mai multă creştere şi mai multe locuri 
de muncă, întregul său potenţial urmând a se vădi. Ar trebui acordată o deosebită atenţie 
acelor IMM cu potenţial foarte ridicat de dezvoltare şi oferire de noi locuri de muncă. Prin 
urmare, este deosebit de important ca creşterea economică durabilă să fie încurajată.

Piaţa unică în sine şi mediul european de afaceri sunt vitale pentru creşterea viitoare a 
economiei europene. Prezentul proiect de raport identifică măsurile prioritare necesare pentru 
a consolida piaţa unică, spre a răspunde mai bine necesităţilor întreprinderilor europene şi 
spre a genera rate de creştere mai mari ca în trecut. Priorităţile raportorului se grupează în 
patru dimensiuni, menite să transforme piaţa unică într-un mediu prielnic spiritului de inovare 
şi antreprenoriat, bazat pe o economie digitală şi dispunând de o veritabilă libertate de 
circulaţie a serviciilor.

O piaţă unică a serviciilor, funcţională, prezintă un potenţial important pentru creştere, aşadar 
pentru redresarea noastră economică. Doar creşterea durabilă garantează crearea de locuri de 
muncă durabile. Ar trebui luate măsuri suplimentare pentru a asigura buna implementare a 
Directivei privind serviciile (cu acordarea unei atenţii speciale serviciilor online) şi a 
Directivei privind calificările profesionale. În plus, trebuie analizată ideea creării unor carduri 
europene pentru profesionişti, după necesităţi, având în vedere potenţialul acestora de a uşura 
capacitatea de circulaţie a cetăţenilor europeni şi de a simplifica procedurile de recrutare 
pentru întreprinderile din UE.

Alte acţiuni importante ce ar putea fi întreprinse în acest domeniu ar fi crearea unui cadru 
legal adecvat pentru concesionarea serviciilor şi asigurarea faptului că reformarea cadrului de 
standardizare include şi serviciile.

Pentru a-şi putea îmbunătăţi competitivitatea şi pentru a putea stimula creşterea, UE are 
nevoie de o piaţă unică digitală. Acest lucru este necesar şi pentru a putea alinia UE la nivel 
mondial, faţă de ţări ce au evoluat mai rapid în acest sens. 

Comerţul electronic are un important potenţial de stimulare a comerţului transfrontalier. 
Comisia ar trebui, prin urmare, să clarifice în detaliu cadrul legal al comerţului electronic şi să 
elimine acele diferenţe din reglementările naţionale ce-l obstrucţionează. Este necesară 
sprijinirea acestui tip de comerţ şi să se consolideze încrederea nu doar a consumatorilor, ci 
inclusiv a întreprinderilor, adeseori reticente să recurgă la el. Prin urmare este importantă 
armonizarea legislaţiei contractelor acolo unde este posibil şi facilitarea rambursării 
transfrontaliere a datoriilor. 

Serviciile de e-government ar trebui de asemenea dezvoltate în continuare, dat fiind că 
întreprinderile şi-ar putea reduce semnificativ costurile operaţionale prin utilizarea de 
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proceduri online în comunicarea cu autorităţile, un element important pentru asigurarea 
competitivităţii lor. Prin urmare este extrem de importantă propunerea de asigurare a 
recunoaşterii reciproce în materie de identificare şi autentificare electronică, precum şi de 
revizuire a Directivei privind semnăturile electronice.

Piaţa unică ar trebui să aducă beneficii tuturor întreprinderilor, dar o atenţie specială ar trebui 
acordată IMM-urilor, întrucât acestea se confruntă cu şi mai multe dificultăţi în accesarea 
tuturor oportunităţilor oferite de piaţa unică. IMM-urile sunt motorul de creştere al UE, 
asigurând o mare parte din locurile de muncă. Totuşi, acestea au numeroase probleme în a-şi 
extinde activităţile şi a inova, mai ales din motive pecuniare. Dinamismul lor este afectat 
negativ şi de mecanismul birocratic, ce trebuie simplificat. Dificultatea IMM-urilor de a se 
autofinanţa pe pieţele de capital necesită o atenţie specială, iar Comisia are dreptate să 
sublinieze acest lucru. 

UE ar trebui, de asemenea, să ia măsuri importante pentru a îmbunătăţi vizibilitatea IMM-
urilor pentru investitori. Ele au nevoie şi de un acces mai bun la informaţii, şi, de asemenea, 
trebuie îmbunătăţită comunicare cu acestea. IMM-urile ar trebui să dispună de informaţii în 
materie de oportunităţile oferite de piaţa unică, precum şi de instrumentele financiare ce le 
sunt puse la dispoziţie mai ales de UE. De asemenea, ar trebui facilitat accesul la inovare 
pentru IMM-uri, iar capacitatea acestora de a participa la programe de cercetare ar trebui 
îmbunătăţită. 

Sprijinul în domeniul inovării trebuie acordat nu numai IMM-urilor, ci tuturor 
întreprinderilor. Prin urmare, propunerea Comisiei de a institui obligaţiuni pentru proiecte, 
emise de sectorul privat, este esenţială pentru a le permite acestora să se finanţeze. Comisia ar 
trebui să se asigure că procedurile instituite pentru utilizarea acestor noi instrumente de 
finanţare sunt adecvate şi pentru IMM-uri. 

De asemenea, pentru a ameliora capacitatea de inovare a întreprinderilor europene, UE are 
nevoie de un cadru legislativ eficient în materie de capitaluri de risc, una dintre principalele 
surse de finanţare pentru întreprinderile inovative în stadiul iniţial, ce urmează să genereze o 
valoare adăugată importantă. Este prin urmare esenţială crearea unui cadru de reglementare 
care să permită investirea de capitaluri de risc în orice stat membru. UE nu se va putea 
concentra asupra sectoarelor inovative dacă nu se vor lua şi alte măsuri care să asigure faptul 
că piaţa unică funcţionează şi în cazul pieţei de capital de risc.

Raportul abordează şi problema achiziţiilor publice transfrontaliere, de mare interes pentru 
firmele europene şi pentru autorităţile publice. Achiziţiile publice reprezintă 17% din PIB-ul 
anual al UE, în materie de aprovizionări, lucrări şi servicii. În această perioadă dificilă din 
punct de vedere financiar este esenţial să se asigure că aceşti bani sunt utilizaţi în mod cât mai 
rentabil.

Statele membre UE ar trebui să se concentreze asupra încurajării achiziţiilor publice de 
produse şi servicii inovative şi ecologice. Achiziţiile publice transfrontaliere nu au reprezentat 
decât în jur de 1,5% din totalul contractelor de achiziţii publice atribuite în 2009. În ciuda 
tuturor realizărilor semnificative de pe piaţa internă, există încă un potenţial de creştere a 
achiziţiilor electronice şi a utilizării internetului pentru a face achiziţiile transfrontaliere mai 
interesante. Ar trebui acordată o atenţie deosebită achiziţiilor înainte de comercializare şi 
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achiziţiilor comune.

Cota IMM-urilor achiziţiile publice peste medie este cu 18 puncte procentuale sub ponderea 
lor globală în economie. Microîntreprinderile şi întreprinderile mici sunt mult în urma rolului 
lor efectiv în economia reală. Un mai bun acces la informaţii şi depăşirea capacităţilor tehnice 
şi financiare limitate ar putea îmbunătăţi semnificativ schimbul de informaţii între achizitori şi 
potenţialii ofertanţi. 

De asemenea, măsurile fiscale sunt de mare importanţă. Coordonarea politicilor fiscale şi 
introducerea unei baze de impozitare consolidată comună pentru corporaţii ar transforma piaţa 
unică într-un mediu mai prielnic pentru întreprinderile europene. Avantajul ar fi o mai mare 
transparenţă pentru acestea şi facilitarea comparării între diferitele niveluri de impozitare 
aplicate în statele membre.

Pe de altă parte, acesta nu este singurul obstacol în activitatea transfrontalieră a 
întreprinderilor. Raportorul sprijină elaborarea unei noi strategii privind TVA-ul, care să 
clarifice şi să adapteze cadrul la noile realităţi ale economiilor europene şi să prezinte 
beneficii pentru competitivitatea mediului de afaceri european. Ar trebui să se acorde o atenţie 
specială şi reglementărilor în materie de obligaţii de declarare, întrucât acestea sunt adeseori 
împovărătoare pentru întreprinderi şi un obstacol în activităţile transfrontaliere.


