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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice
(2010/2289(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)0608),

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

– 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),

– având în vedere Rezoluția sa din 4 septembrie 2007 privind revizuirea pieței unice1 și 
documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Revizuirea pieței unice: după un 
an” (SEC(2008)3064),

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

– având în vedere Al 27-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării 
dreptului Uniunii Europene și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei 
intitulat „Situația în diverse sectoare” (SEC(2010)1143),

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 
îmbunătățirea funcționării pieței unice (C(2009)4728),

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

– 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 Tabloul de bord al pieței interne nr. 21 (2010) și rezoluțiile 
Parlamentului din 9 martie 20103 și 23 septembrie 20084 referitoare la Tabloul de bord 
al pieței interne, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o Europă a rezultatelor -
aplicarea legislației comunitare” (COM(2007)0502),

– având în vedere articolele 258-260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

                                               
1 JO C 187E, 27.7.2008, p. 80. 
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
3 JO C 349E, 22.12.2010, p. 25.
4 JO C 8E, 14.1.2010, p. 7.
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– având în vedere articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

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

A. întrucât relansarea pieței unice necesită sprijinul activ al tuturor instituțiilor europene, al 
statelor membre și al părților interesate;

B. întrucât există în continuare o distanță semnificativă între normele pieței unice și 
beneficiile pe care cetățenii și întreprinderile le pot dobândi în practică de pe urma 
acestora;

C. întrucât deficitul mediu de transpunere în UE se ridică la 1,7%, dacă se iau în calcul 
cazurile în care transpunerea unei directive depășește termenul limită și cele în care 
Comisia a inițiat proceduri de încălcare a dreptului comunitar pe motiv de 
neconformitate,

I. Introducere

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică”, în special 
capitolul III al acesteia;

2. îndeamnă Comisia și Consiliul să consolideze abordarea holistică a relansării pieței 
unice, prin integrarea priorităților pieței unice în toate domeniile politice esențiale pentru 
realizarea pieței unice în beneficiul cetățenilor, al consumatorilor și al întreprinderilor 
din Europa;

3. consideră că îmbunătățirea guvernanței economice europene, punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și relansarea pieței unice sunt la fel de importante pentru 
revitalizarea economiei europene;

II. Consolidarea autorității politice și a parteneriatului politic

4. este convins că una dintre principalele provocări ale relansării pieței unice este 
asigurarea autorității politice, a angajamentului și a coordonării; consideră că o 
orientare cuprinzătoare de la cel mai înalt nivel politic este esențială pentru relansarea 
pieței unice;

5. îndeamnă guvernele statelor membre să se implice în relansarea pieței unice; salută 
inițiativele statelor membre de optimizare a modului de abordare a directivelor privind 
piața unică, în ceea ce privește îmbunătățirea coordonării, crearea de structuri de 
stimulare și creșterea importanței politice acordate transpunerii;

6. remarcă faptul că normele pieței unice sunt deseori puse în aplicare de către autorități 
locale și regionale; solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte și să extindă în 
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continuare parteneriate cu autoritățile locale și regionale, de la politica de coeziune la 
politicile privind piața unică;

7. subliniază rolul consolidat al parlamentelor naționale în procesul de adoptare a 
legislației UE, în temeiul Tratatului de la Lisabona; încurajează parlamentele naționale 
să se implice în dezbaterea normelor privind piața unică de-a lungul întregului ciclu 
legislativ și să participe împreună cu Parlamentul European la activități comune;

8. salută intenția Comisiei de a spori consultările și dialogul cu societatea civilă;

III. Reglementarea pieței unice

9. consideră că eficiența globală și legitimitatea pieței unice suferă din cauza 
complexității guvernanței pieței unice;

10. consideră că utilizarea regulamentelor în locul directivelor ar contribui la crearea unui 
mediu de reglementare mai clar și ar reduce costurile operaționale legate de 
transpunere; solicită Comisiei să dezvolte o abordare mai bine direcționată în ceea ce 
privește alegerea instrumentelor legislative, în funcție de caracteristicile juridice și 
materiale ale dispozițiilor ce urmează să fie puse în aplicare;

11. consideră că tabelele de corespondență sunt esențiale pentru a asigura aplicarea 
corectă a normelor pieței interne;

IV. Coordonarea administrativă, mecanismele de informare și de soluționare a 
problemelor

12. sprijină propunerile conținute în Actul privind piața unică și destinate dezvoltării în 
continuare a cooperării administrative între statele membre, inclusiv extinderea 
Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și la alte domenii legislative;

13. sugerează ca statele membre și Comisia să se coordoneze și, după caz, să consolideze 
numeroasele „ghișee unice” de informare și soluționare a problemelor;

14. încurajează statele membre să dezvolte punctele unice de contact prevăzute de 
Directiva privind serviciile pentru a deveni adevărate ghișee unice, unde 
întreprinderile să poată obține ușor toate informațiile necesare activității lor, inclusiv 
informații privind regimul fiscal aplicabil;

V. Controlul aplicării legislației

15. consideră că procedura de încălcare a dreptului comunitar rămâne un instrument-cheie 
pentru asigurarea funcționării pieței interne;
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16. solicită Comisiei să reziste oricăror imixtiuni politice și să lanseze imediat proceduri 
de încălcare a dreptului comunitar în situațiile în care mecanismele precontencioase de 
soluționare a problemelor nu au succes;

17. remarcă faptul că jurisprudența recentă a Curții de Justiție pune la dispoziția Comisiei 
noi scenarii pentru a urmări „încălcările generale și structurale” ale normelor pieței 
unice de către statele membre;

18. solicită Comisiei să facă uz deplin de modificările introduse de articolul 260 din TFUE 
menite să simplifice și să accelereze impunerea de sancțiuni financiare în contextul 
procedurilor de încălcare a dreptului comunitar;

19. regretă faptul că prea multe proceduri de încălcare a dreptului comunitar necesită mult 
timp până să fie închise sau aduse în fața Curții de Justiție;

20. sprijină inițiativele Comisiei de elaborare a unor mecanisme alternative de soluționare 
a litigiilor în UE;

VI. Monitorizare, evaluare și modernizare

21 sprijină o abordare concentrată și bazată pe date concrete în privința evaluării și a 
monitorizării pieței; invită Comisia să continue dezvoltarea instrumentelor sale de 
monitorizare a pieței, prin îmbunătățirea metodologiei, a indicatorilor și a colectării 
datelor, în paralel cu respectarea principiului pragmatismului și al rentabilității;

22. subliniază evaluarea reciprocă prevăzută de Directiva privind serviciile ca fiind o 
modalitate inovatoare de a utiliza presiunea inter pares pentru a îmbunătăți calitatea 
transpunerii; sprijină utilizarea, după caz, a evaluării reciproce în alte domenii, de 
exemplu în domeniul liberei circulații a mărfurilor;

23. încurajează statele membre să revizuiască în mod regulat normele și procedurile 
naționale care au un impact asupra liberei circulații a mărfurilor și serviciilor, pentru a 
simplifica și a moderniza normele naționale și pentru a elimina suprapunerile;

VII. Acțiuni-cheie pentru consolidarea guvernanței și a parteneriatului

24. sugerează că ar trebui să i se ofere Președintelui Consiliului European mandatul de a 
coordona și de a superviza relansarea pieței unice, în strânsă cooperare cu Președintele 
Comisiei;

25. solicită ca fiecare sesiune de primăvară a Consiliului European să fie dedicată 
evaluării situației pieței unice, în baza unui proces de monitorizare prin care să se 
evalueze nivelul de realizare a obiectivelor intermediare; recomandă Consiliului 
Competitivitate să își asume o mai mare responsabilitate în examinarea chestiunilor 
care vizează piața internă, din întreaga gamă de politici privind piața unică;
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26. solicită statelor membre să elaboreze tabele de corespondență pentru toate directivele 
privind piața unică și să le pună la dispoziția cetățenilor;

27. solicită statelor membre și Comisiei să reducă deficitul de transpunere a directivelor 
privind piața unică la 0,5%, inclusiv transpunerile restante și incorecte, până în 2012;

28. solicită Comisiei să stabilească un obiectiv de 12 luni, ca termen mediu maxim pentru 
procedurile de încălcare a dreptului comunitar, de la inițierea dosarului până la 
transmiterea acestuia Curții de Justiție;

29. solicită Comisiei să propună un interval de timp în care statele membre trebuie să se 
conformeze hotărârilor Curții de Justiție;

30. solicită Comisiei să pregătească, până la sfârșitul anului 2011, un raport privind 
eficacitatea „bunelor practici” existente la nivel de stat membru, pe baza 
Recomandării Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru îmbunătățirea 
funcționării pieței unice;

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

Consolidarea conducerii politice și a parteneriatului politic

Raportoarea consideră că una dintre provocările-cheie ale relansării pieței unice este 
asigurarea conducerii, a angajamentului și a coordonării politice. Cele 50 de propuneri pentru 
relansarea pieței unice acoperă numeroase portofolii, care implică, în mod crucial, 
competențele mai multor comisari și vizează sfera de competență a diverselor comisii ale 
Parlamentului European. În cadrul Consiliului, Actul privind piața unică este divizat în 
continuare între diferite configurații ale Consiliului, al căror rol și eficacitate variază foarte 
mult. Instituțiile naționale sunt, de asemenea, diferite în ceea ce privește modul de configurare 
și cultura organizațională.

Raportoarea consideră că întărirea rolului Consiliului Competitivitate, astfel cum s-a propus 
în concluziile Consiliului referitoare la Actul privind piața unică din 10 decembrie 2010, este 
o condiție necesară, dar nu suficientă pentru a asigura conducerea, angajamentul și 
coordonarea politică.

Raportoarea consideră că o orientare politică de la cel mai înalt nivel este esențială pentru 
relansarea pieței unice. Prin urmare, raportoarea propune să i se ofere Președintelui 
Consiliului European mandatul de a coordona și de a superviza relansarea pieței unice, în 
strânsă cooperare cu Președintele Comisiei. Fiecare sesiune de primăvară a Consiliului 
European ar trebui să fie dedicată evaluării situației pieței unice, în baza unui proces de 
monitorizare prin care să se evalueze nivelul de realizare a obiectivelor intermediare. În acest 
context, raportoarea remarcă faptul că președinția maghiară a UE planifică deja organizarea 
primului Consiliu European pe o temă sectorială în februarie 2011.1

Raportoarea este convinsă că sprijinul și angajamentul statelor membre vor fi, de asemenea, 
esențiale pentru relansarea pieței unice. Aceasta apreciază eforturile statelor membre de a 
îmbunătăți transpunerea și punerea în aplicare a normelor privind piața unică. Astfel de „bune 
practici” includ evaluările periodice ale sistemelor de transpunere, introducerea unui sistem de 
puncte de contact în diferite ministere și crearea unor sisteme de alertă care să avertizeze 
asupra apropierii termenelor limită de transpunere.

Raportoarea remarcă faptul că statele membre pot lua diverse măsuri înainte de publicarea 
unei directive, pentru a facilita transpunerea și punerea în aplicare a acesteia. Astfel de măsuri 
includ elaborarea unor planuri de transpunere de îndată ce există un acord politic, 
identificarea anticipativă a competențelor și/sau analize ale impactului legislativ, un flux 
regulat de informații între departamentele responsabile cu negocierea și cele implicate în 
transpunere, precum și implicarea parlamentelor într-un stadiu incipient al negocierilor cu 
privire la o nouă legislație europeană, care pare să faciliteze transpunerea de îndată ce 
legislația a fost adoptată.

Raportoarea consideră că statele membre ar trebui să își stabilească propriile priorități și să își 

                                               
1 Președinția maghiară planifică o reuniune a Consiliului European pe tema politicii 
energetice a UE.
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elaboreze propria agendă, în conformitate cu prioritățile pieței unice, pentru a se implica cu 
adevărat în relansarea pieței unice.

Raportoarea consideră că abordarea bazată pe parteneriat, sugerată de Comisie, trebuie 
consolidată prin două elemente. 

În primul rând, raportoarea consideră că trebuie extins parteneriatul cu autoritățile locale și 
regionale, de la politica de coeziune la politicile privind piața unică. Normele privind piața 
unică sunt deseori implementate și aplicate de autoritățile statelor membre la nivel regional 
sau local. Experiența punerii în aplicare a Directivei privind serviciile a arătat clar faptul că 
implicarea autorităților regionale și locale poate fi extrem de importantă pentru a asigura 
implementarea și aplicarea adecvată a legislației privind piața unică. 

Raportoarea remarcă faptul că unele state membre au luat deja măsuri specifice pentru a 
dezvolta parteneriate cu actorii locali și regionali, inter alia, prin crearea unor rețele specifice 
care leagă autoritățile regionale și locale, de exemplu, în domeniul achizițiilor publice și al 
supravegherii pieței. 

În al doilea rând, raportoarea consideră că elementul referitor la dialog și parteneriat din 
cadrul guvernanței pieței unice ar trebui consolidat printr-o mai mare implicare a 
parlamentelor naționale. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona oferă o șansă pentru 
parlamentele naționale de a se implica în dezbaterea normelor privind piața unică de-a lungul 
întregului ciclu legislativ și să participe împreună cu Parlamentul European la activități 
comune. Ea remarcă faptul că implicarea parlamentelor naționale într-un stadiu incipient al 
dezbaterilor la nivel european cu privire la propunerea de directivă ar putea accelera adoptarea 
măsurilor ulterioare de transpunere la nivel de stat membru. Un schimb constant de informații 
cu parlamentele naționale în ceea ce privește progresele înregistrate în materie de transpunere 
ar putea facilita, de asemenea, procesul de transpunere.

Reglementarea pieței unice

Raportoarea consideră că structurile și procesele de guvernanță a pieței unice sunt excesiv de 
complexe. Acest lucru complică responsabilitatea și subminează eficiența globală și 
legitimitatea pieței unice. Raportoarea consideră că, în dezvoltarea în continuare a guvernanței 
pieței unice, ar trebui să se pună un mai mare accent pe principiul transparenței și al 
responsabilității.

De asemenea, raportoarea consideră că o abordare mai bine direcționată în ceea ce privește 
alegerea instrumentelor legislative, în funcție de caracteristicile juridice și materiale ale 
dispozițiilor ce urmează să fie puse în aplicare, ar contribui la un mediu de reglementare mai 
clar și ar reduce costurile operaționale aferente transpunerii.

Raportoarea subliniază că, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TUE, statele 
membre sunt obligate să faciliteze îndeplinirea misiunii Comisiei de a se asigura că 
dispozițiile tratatelor și măsurile luate de instituții sunt puse în aplicare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să furnizeze Comisiei informații clare și precise referitoare la punerea în 
aplicare a directivelor.
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Raportoarea consideră că statele membre ar trebui să elaboreze tabele de corespondență în 
care să figureze dispozițiile normelor de la nivel de stat membru care transpun în sistemele 
juridice naționale obligațiile ce decurg din directive, în cazul tuturor directivelor privind piața 
unică, și ar trebui să le pună la dispoziția cetățenilor (propunerea nr. 47 din SMA - Actul 
privind piața unică). 

Coordonarea administrativă, mecanismele de soluționare a problemelor

Raportoarea sprijină propunerea nr. 45 din SMA, care are drept scop dezvoltarea în continuare 
a cooperării administrative între statele membre prin intermediul sistemului IMI, care ar putea 
fi extins și la alte domenii politice, inclusiv comerțul electronic și achizițiile publice.

Aceasta consideră că o mai mare interacțiune între autoritățile statelor membre competente în 
materie de piață unică nu contribuie doar la rezolvarea problemelor imediate de punere în 
aplicare a directivelor, ci și la dezvoltarea unei încrederi reciproce între autoritățile statelor 
membre și la o piață unică mai viabilă pe termen lung (dimensiunea europeană a 
administrației publice în statele membre).

Raportoarea remarcă faptul că există o serie de mecanisme de informare privind piața unică și 
de soluționare a problemelor, menite să ajute cetățenii și întreprinderile. Aceasta propune ca 
statele membre și Comisia să își coordoneze acțiunile și, după caz, să consolideze „ghișeele 
unice” de informare și soluționare a problemelor (propunerile nr. 49 și 50 din SMA).

Raportoarea sprijină consolidarea instrumentelor informale de soluționare a problemelor, în 
special a rețelei SOLVIT, și consideră că Comisia ar trebui să consolideze SOLVIT în 
conformitate cu raportul Parlamentului European din 2 martie 2010 referitor la SOLVIT 
(2009/2138(INI)).

Raportoarea sugerează, de asemenea, că statele membre și Comisia ar trebui să depună 
eforturi pentru a dezvolta adevărate „ghișee unice”, prin intermediul cărora același grup-țintă 
să poată obține toate informațiile necesare, de exemplu, referitoare la exercitarea unei anumite 
activități. În acest context, sugerează ca punctele unice de contact prevăzute de Directiva 
privind serviciile să ofere, de asemenea, informații cu privire la regimul fiscal aplicabil.

Controlul aplicării legislației

Raportoarea consideră că procedura de încălcare a dreptului comunitar ar trebui să rămână un 
instrument-cheie pentru asigurarea funcționării pieței interne. Raportoarea încurajează 
Comisia să lanseze imediat proceduri de încălcare a dreptului comunitar în situațiile în care 
mecanismele precontencioase de soluționare a problemelor nu au succes, făcând uz deplin de 
modificările introduse de articolul 260 din TFUE, menite să simplifice și să accelereze 
impunerea de sancțiuni financiare în contextul procedurilor de încălcare a dreptului 
comunitar.

Raportoarea consideră, de asemenea, că jurisprudența recentă a Curții de Justiție oferă 
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Comisiei noi posibilități de urmărire a „încălcărilor generale și structurale” ale normelor pieței 
unice de către statele membre. În mod tradițional, Comisia s-a concentrat pe acțiuni de control 
al aplicării legislației, în funcție de incidente individuale. Totuși, în cauza Comisia/Irlanda1, 
Curtea a acceptat faptul că Comisia poate iniția proceduri împotriva unui stat membru nu doar 
pentru încălcări specifice ale dreptului comunitar, ci și pe motiv de „încălcare generală și 
structurală” de către un stat membru a obligațiilor ce decurg din dreptul comunitar. În loc să 
se refere la incidente specifice, Comisia a dorit să demonstreze existența unor „practici 
administrative sistemice și deficiente”, susținând că Irlanda a încălcat în mod sistematic 
dispozițiile Directivei privind deșeurile.

Noțiunea de „încălcare generală și structurală” are două implicații importante. În primul rând, 
Comisia poate prezenta noi exemple de încălcări ale unei anumite obligații ce decurge din 
dreptul comunitar pe durata procedurilor Curții. În al doilea rând, statul membru găsit vinovat 
de respectivele încălcări trebuie nu doar să remedieze situațiile în care au avut loc încălcări, ci 
și să își schimbe practicile administrative, ceea ce este mult mai important.

Raportoarea consideră că noțiunea de „încălcare generală și structurală” ar putea pregăti 
terenul pentru un control mai eficace al îndeplinirii obligațiilor ce decurg din legislația privind 
piața unică în domenii cum ar fi achizițiile publice.

Raportoarea sugerează că trebuie întreprinse și alte acțiuni pentru a asigura nu doar 
transpunerea la timp a legislației, ci și intensificarea eforturilor în vederea unei transpuneri 
corecte. Ea sugerează că statele membre ar trebui să își propună reducerea deficitului mediu 
de transpunere la 0,5% până în 2012, inclusiv în ceea ce privește transpunerile restante și 
incorecte ale directivelor privind piața unică.

Raportoarea remarcă faptul că procedurile formale de încălcare a dreptului comunitar durează, 
de obicei, mult timp (durata medie pentru finalizarea unor astfel de proceduri variază de la 28 
de luni, pentru UE-15, la 16 luni, pentru UE-12). Solicită Comisiei să stabilească un interval 
de referință de 12 luni, ca termen mediu maxim pentru procedurile de încălcare a dreptului 
comunitar.

Raportoarea observă că autoritățile naționale au nevoie, în medie, de cca 17,7 luni pentru a se 
conforma hotărârilor Curții prin care s-a constatat că anumite state membre nu și-au îndeplinit 
obligațiile. Solicită Comisiei să propună un interval de timp în care statele membre trebuie să 
se conformeze hotărârilor Curții de Justiție.

Monitorizare, evaluare și modernizare

Raportoarea consideră că o bună guvernanță a pieței unice se poate baza doar pe informații de 
calitate referitoare la funcționarea pieței unice. Ar trebui să se utilizeze instrumente adecvate 
de monitorizare și evaluare a politicilor privind piața unică, pentru a coordona diferitele stadii 
ale ciclului politic, de la elaborare la punere în aplicare. 

Raportoarea încurajează Comisia să lucreze la elaborarea unor instrumente de monitorizare a 
                                               
1 Cauza C-494/01, Comisia/Irlanda, Rec., 2005, p. I-3331.
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pieței, bazându-se pe experiențele sale cu instrumente care au avut succes, inclusiv acțiuni de 
verificare. Consideră că ar trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii metodologiei, 
indicatorilor și colectării datelor, în paralel cu respectarea principiului pragmatismului și al 
raportului cost-eficacitate.

Raportoarea consideră că statele membre ar trebui să se implice mai mult în evaluarea și 
monitorizarea normelor pieței unice. Încurajează statele membre, în special, să desfășoare în 
mod regulat exerciții de evaluare a legislației privind piața unică și să revizuiască normele și 
procedurile naționale care au un impact asupra liberei circulații a mărfurilor și serviciilor 
pentru a simplifica și a moderniza normele naționale și pentru a elimina suprapunerile.


