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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Tabloul de bord al pieței interne
(2011/2155(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere cel de-al 23-lea Tablou de bord al pieței interne, publicat de Comisia 
Europeană [SEC(2011)1128], 

– având în vedere cel de-al 22-lea Tablou de bord al pieței interne, publicat de Comisia 
Europeană [SEC(2011)0372], 

– având în vedere Raportul anual din 2010 referitor la dezvoltarea și eficacitatea rețelei 
SOLVIT [SEC(2011)0229],

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața 
unică. Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii. Împreună 
pentru o nouă creștere” [SEC(2011)0467], 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 noiembrie 2011 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 Declarația de la Cracovia, aprobată în cadrul Forumului pieței unice, 
– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Piața unică în ochii 

oamenilor: un instantaneu al principalelor 20 de preocupări ale cetățenilor și 
întreprinderilor” [SEC(2011) 1003],

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor intitulată „Actul privind piața unică -
Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii - Împreună pentru o 
nouă creștere” [COM(2011) 0206],

– având în vedere raportul anual privind funcționarea proiectului „EU Pilot” 
[COM(2010)0070],

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 noiembrie 2010 privind punerea în 
aplicarea a articolului 260 alineatul (3) din tratat [SEC(2010)1371], 

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 
îmbunătățirea funcționării pieței unice1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 privind oferirea unei piețe unice 
consumatorilor și cetățenilor2,

                                               
1 JO L 176, 7.7.2009, p. 17.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.



PE478.642v01-00 4/11 PR\888029RO.doc

RO

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 privind Tabloul de bord al pieței interne1,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 privind SOLVIT2, 

– având în vedere raportul profesorului Mario Monti intitulat „O nouă strategie pentru piața 
unică. În serviciul economiei și societății din Europa”,

– având în vedere concluziile Consiliului (Competitivitate – piață internă, industrie, 
cercetare și spațiu) din 10 decembrie 2010 intitulate „Actul privind piața unică”, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0000/2011),

A. întrucât importanța bunei funcționări a pieței interne a fost subliniată în cadrul Forumului 
pieței unice (2-4 octombrie 2011, Cracovia, Polonia) în Declarația de la Cracovia, în care 
piața unică este descrisă ca fiind cel mai puternic instrument de reorientare a Europei pe 
calea creșterii;

B. întrucât piața internă nu poate funcționa în mod corespunzător fără transpunerea, punerea 
în aplicare și respectarea în mod corect a directivelor care contribuie la funcționarea 
acesteia;

C. întrucât este absolut necesar ca statele membre să transpună legislația privind piața internă 
în legislația națională nu doar la timp, ci și în mod corect și întrucât nerespectarea de către 
un singur stat membru constituie un obstacol pentru interesele economice nu doar ale 
acelui stat membru, ci ale Uniunii în ansamblu;

D. întrucât publicarea Tabloului de bord al pieței interne a contribuit în mod constant la 
reducerea deficitului de transpunere, dar întrucât este necesar să se adopte o abordare 
orientată mai mult asupra calității, care să privească dincolo de cifre și să identifice 
cauzele acestui deficit;

E. întrucât, deși Tabloul de bord al pieței interne și Tabloul de bord al pieței de consum au 
metodologii cu domenii de aplicare și seturi de indicatori diferite, obiectivul lor general 
comun este acela de a îmbunătăți funcționarea pieței interne;

F. întrucât Malta are cele mai bune rezultate privind transpunerea la timp a directivelor UE, 
iar Republica Cehă se află la sfârșitul clasamentului, deși înregistrează progrese constante;

G. întrucât deficitul curent, în medie de 1 %, corespunde obiectivului convenit de șefii de stat 
și de guvern în 2007, dar cele mai recente tendințe dovedesc faptul că mai multe state 
membre (16) nu reușesc să atingă acest obiectiv; 

H. întrucât 90 de directive rămân netranspuse în cel puțin un stat membru (factorul de 
fragmentare este de 6 %) și, prin urmare, nu se poate realiza efectul acestora pe deplin pe 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0051.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0047.
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piața unică;

I. întrucât trei directive au depășit termenul-limită de transpunere cu peste doi ani, 
încălcându-se astfel direct obiectivul de „toleranță zero” stabilit de șefii de stat și de 
guvern în 2007; 

J. întrucât numărul de directive transpuse incorect rămâne la o medie de 0,8 %, în pofida 
faptului că în cadrul Actului privind piața unică Comisia a subliniat necesitatea unei 
politici clare și bine stabilite de privind deficitul de conformitate;

K. întrucât sunt necesare informații mai precise privind calitatea transpunerii și întrucât
proiectul-pilot al Comisiei poate fi utilizat în paralel cu Tabloul de bord al pieței interne
pentru a detecta erorile de transpunere și pentru a acționa rapid în vederea rezolvării 
acestora;

L. întrucât Tratatul de la Lisabona a introdus pentru prima dată posibilitatea aplicării unor 
amenzi imediate de către Curtea Europeană de Justiție în cazul netranspunerii;

M. întrucât Comisia, Parlamentul European, parlamentele naționale și administrațiile statelor 
membre trebuie să depună eforturi sporite pentru a defini, comunica și ajuta cetățenii să își 
valorifice drepturile, acest lucru determinând și o mai bună funcționare a pieței interne;

N. întrucât, atunci când normele privind piața internă sunt aplicate în mod necorespunzător, 
absența unui sistem operativ de căi de atac poate reprezenta un obstacol pentru eficiența
drepturilor cetățenilor, prin care să le impună acestora să inițieze proceduri judiciare lungi
și lente, pentru a se apăra;

O. întrucât trebuie să existe un schimb liber de bune practici și informații între autoritățile 
responsabile de aplicarea corectă a normelor privind piața internă și între cei responsabili
de căile de atac în cazul aplicării necorespunzătoare;

P. întrucât rețeaua SOLVIT a fost creată de Comisie și statele membre în 2002 în scopul 
soluționării problemelor cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile ca urmare a 
punerii în aplicare necorespunzătoare a legislației privind piața internă;

Q. întrucât SOLVIT constituie o rețea online de soluționare a problemelor, în cadrul căreia 
statele membre ale UE (precum și Norvegia, Islanda și Liechtenstein) colaborează în 
vederea soluționării, neapelând la acțiuni judiciare, a problemelor întâlnite de cetățeni și 
întreprinderi și apărute ca urmare a punerii necorespunzătoare în aplicare a legislației 
privind piața internă de către autoritățile publice;

R. întrucât SOLVIT este considerat un sistem de succes care oferă căi de atac în mod 
informal, într-un termen mediu de 10 săptămâni, și întrucât reușita SOLVIT în 
soluționarea problemelor privind piața internă ar putea constitui un model de bună 
practică pentru alte Servicii de asistență privind piața unică;

S. întrucât, deși capacitatea rețelei SOLVIT a fost recent îmbunătățită grație unei mai bune 
furnizări de personal, este totuși important să se consolideze prezența și capacitățile
acesteia la toate nivelurile administrațiilor naționale pentru a garanta eficiența maximă a 
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acesteia și cele mai bune rezultate;

T. întrucât SOLVIT nu ar trebui să fie un substitut pentru activitatea legală a Comisiei 
Europene cu privire la încălcări; 

U. întrucât Comisia pregătește o nouă strategie pentru consolidarea SOLVIT și este luată în 
considerare posibilitatea de a-i oferi un temei juridic specific,

Consolidarea cadrului de reglementare a pieței interne

1. salută Tabloul de bord al pieței interne și SOLVIT ca instrumente importante prin 
intermediul cărora să se realizeze o mai bună funcționare a pieței interne.

2. afirmă că transpunerea și punerea în aplicare la timp și în mod corect a legislației privind 
piața internă este o condiție necesară esențială pentru succesul pieței interne, care, la
rândul său, este un factor-cheie de creștere a competitivității și a creșterii, în special într-
un moment de criză economică;

3. salută gruparea de către Comisie a rapoartelor referitoare la Tabloul de bord al pieței 
interne, Europa ta și SOLVIT într-un singur raport, care va permite o evaluare globală a 
funcționării pieței unice; 

4. solicită Consiliului să își asume angajamentul de reducere în continuare a deficitului de 
transpunere și să stabilească obiective de transpunere și de punere în aplicare mai stricte -
dar realiste – pe care toate statele membre să le respecte;

5. invită Comisia să efectueze o evaluare calitativă a tipului de încălcări persistente în 
Tabloul de bord privind piața internă care stabilește o distincție între încălcările care pot fi 
ușor rezolvate și cele care au ca rezultat un dezacord categoric între Comisie și statele 
membre;

6. ia act de succesul Comisiei privind proiectul „EU Pilot”; cu toate acestea, avertizează că, 
deși acest lucru poate avea ca rezultat un număr mai mic de cazuri de încălcare, poate fi, 
de asemenea, cauza unor cazuri de încălcare mai îndelungate; se teme că acest lucru va 
conduce la întârzieri mai mari în rezolvarea lacunelor de pe piața internă;

7. invită Comisia să se asigure că încălcărilor dreptului UE li se răspunde prin proceduri 
prompte de încălcare; 

8. ia act de faptul că durata medie a procedurilor privind încălcarea dreptului UE este prea 
lungă și invită Comisia să ia măsuri eficiente pentru a reduce această durată; invită 
Comisia să prezinte Parlamentului un raport referitor la măsurile întreprinse în acest sens;

9. invită Comisia să exploreze noi modalități pentru a asigura punerea în aplicare integrală și 
la timp a hotărârilor și a procedurilor Curții de către statele membre;

10. invită Comisia să completeze Tabloul de bord al pieței interne cu noi criterii suplimentare
pentru a monitoriza punerea în aplicare corectă a legislației actuale;
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11. salută anunțul Comisiei conform căruia Tabloul de bord al pieței interne va fi publicat în 
fiecare an în timpul sau în apropierea verii; consideră că monitorizarea constantă și
frecventă a progresului înregistrat de către statele membre este unul din factorii-cheie de
încurajare a acestora să își intensifice eforturile;

12. invită statele membre să își reia eforturile pentru a îmbunătăți îndeplinirea obiectivelor; 
afirmă că prin completarea pieței interne cu o transpunere mai bună și mai promptă a
legislației existente și a celei noi se combate eficient criza economică;

13. invită Comisia să prezinte Parlamentului un raport referitor la aplicarea articolului 260 
alineatul (3) din Tratatul de la Lisabona privind posibilitatea aplicării în primă instanță de 
către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a unor amenzi imediate în situațiile în care se 
constată că statele membre nu și-au îndeplinit obligația de transpunere a legislației UE;

14. invită Comisia să completeze Tabloul de bord al pieței interne prin efectuarea de evaluări 
ale constatărilor în urma petițiilor înaintate Parlamentului European privind problemele 
pieței unice; subliniază că procesul de petiționare ar trebui să fie mai bine utilizat pentru a 
îmbunătăți procesul legislativ al UE;

15. ia act de faptul că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a oferit competențe 
sporite Parlamentului European pentru a alcătui și a revizui legislația UE; solicită 
includerea constatărilor din Tabloul de bord în cadrul dialogului structurat dintre 
Parlamentul European și parlamentele naționale;

16. invită Comisia să se asigure că tabelele de corespondență sunt publicate, să reducă
obiectivele numerice de limitare a deficitului de transpunere și de conformitate în cazul 
legislației naționale la 0,5 % pentru deficitul de transpunere și, respectiv, 0,5 % pentru
deficitul de conformitate și să asigure aplicarea mai eficientă a procedurilor de încălcare 
prin intermediul unor obiective numerice privind etapele procedurii, deoarece, astfel cum
a identificat Comisia în Actul privind piața unică, acestea sunt necesare pentru punerea în 
aplicare completă și cuprinzătoare a legislației privind piața unică;

Realizarea pieței interne pentru întreprinderi și cetățeni

17. invită Comisia să găsească modalități de a îmbunătăți coordonarea între SOLVIT, 
serviciul „Europa ta – Consiliere”, Rețeaua întreprinderilor europene, centrele europene 
pentru consumatori și serviciul european pentru ocuparea forței de muncă și să evite 
suprapunerea eforturilor și a resurselor;

18. invită statele membre să se asigure că centrele SOLVIT sunt dotate în mod corespunzător 
cu personal și că există gradul necesar de coordonare și de comunicare cu toate instanțele 
administrațiilor naționale pentru a se asigura că deciziile sunt puse în aplicare;

19. invită Comisia să se axeze pe un punct unic direct de contact pentru cetățeni și 
consumatori prin intermediul reprezentanțelor Comisiei din fiecare stat membru; 
consideră că introducerea ofițerilor de legătură de la SOLVIT, serviciul „Europa ta –
Consiliere”, Rețeaua întreprinderilor europene, centrele europene pentru consumatori și 
serviciul european pentru ocuparea forței de muncă, în cadrul reprezentanțelor ar îndeplini
acest obiectiv și ar conduce la o mai bună coordonare și coeziune; invită Comisia să ia în 
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considerare posibilitatea de a oferi SOLVIT un temei juridic specific;

20. invită Comisia să prezinte un raport privind posibilitatea de a oferi personal al Comisiei 
pentru punctul unic direct de contact din fiecare stat membru; consideră că aceasta ar 
putea reprezenta o soluție pentru problemele de personal identificate de SOLVIT în 
diferite administrații publice naționale;

21. invită SOLVIT, serviciul „Europa ta – Consiliere”, Rețeaua întreprinderilor europene, 
centrele europene pentru consumatori și serviciul european pentru ocuparea forței de 
muncă să ia act de preocupările principale ale cetățenilor și întreprinderilor formulate în 
documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Piața unică în ochii oamenilor: un 
instantaneu al principalelor 20 de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor” și să 
stabilească priorități în mod corespunzător cu privire la activitatea lor;

22. invită Comisia să identifice principalele obstacolele ale pieței interne, în special pentru 
cetățenii și consumatorii cu dizabilități și să se asigure că sunt depuse eforturi speciale 
pentru a elimina aceste obstacole;

23. recomandă o mai bună coordonare între SOLVIT și EU Pilot pentru a realiza o 
îmbunătățire a coordonării și a schimbului de bune practici;

24. ia act de succesul primului Forum al pieței unice ca o oportunitate de familiarizare a 
întreprinderilor și cetățenilor cu normele privind piața unică; salută acest eveniment ca pe 
o oportunitate de a evidenția în continuare obstacolele existente în calea bunei funcționări
a pieței unice; reiterează importanța ca statele membre și Comisia să întreprindă acțiuni
pentru a elimina aceste obstacole; invită Comisia și statele membre să continue să implice
și să împuternicească părțile interesate prin organizarea de forumuri periodice ale pieței 
unice;

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

Introducere

Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu cea mai gravă criză economică de la crearea sa. 
Această criză amenință chiar fundamentul economiei europene. Piața unică reprezintă cel mai 
bun instrument pe care îl deținem pentru a restabili creșterea economiilor statelor membre.

Ne aflăm în prezent într-un moment crucial, de referință pentru piața unică. În 2011 a avut loc 
adoptarea Actului privind piața unică și organizarea la Cracovia a Forumului pieței unice în 
cadrul căruia instituțiile europene, statele membre și principalele părți interesate și-au dovedit 
angajamentul pentru o mai bună funcționare a pieței interne. Anul 2012 va marca cea de-a 20-
a aniversare a pieței unice. Să profităm de această ocazie pentru a ne consulta și a depăși 
obstacolele care ne împiedică să valorificăm întregul potențial al pieței interne a Europei. 
Cetățenii și întreprinderile sunt beneficiarii finali ai unei piețe unice pe deplin operativă și 
care funcționează bine. Iar datoria noastră în calitate de legislatori este aceea de a o realiza în 
numele acestora. 

Au fost create mai multe instrumente pentru a încuraja în continuare finalizarea pieței unice și 
pentru a măsura contribuțiile fiecărui stat membru la realizarea acestui obiectiv. Tabloul de 
bord al pieței unice este un astfel de instrument care încurajează statele membre să 
îmbunătățească transpunerea directivelor privind piața unică, din punct de vedere al calității și 
al promptitudinii. În cel mai recent Tablou de bord al pieței interne, Comisia Europeană 
subliniază faptul că Malta are cele mai bune rezultate privind transpunerea la timp a 
directivelor privind piața unică, în timp ce Republica Cehă se află la sfârșitul listei, deși 
înregistrează progrese constante.

Realizarea unei piețe unice pentru cetățeni și întreprinderi nu se rezumă la crearea unei bune 
legislații. Aceasta implică și punere în aplicare corespunzătoare și sinergie transfrontalieră 
între diverse administrații naționale. Fără o astfel de punere în aplicare, întreprinderile și 
cetățenii nu pot beneficia de avantajele pieței unice. În acest sens, rețeaua SOLVIT a Comisiei 
oferă cetățenilor și întreprinderilor o modalitate rapidă și eficientă de rezolvare a problemelor 
cauzate de aplicarea necorespunzătoare a normelor privind piața unică. 

Din 2012, Comisia Europeană va îmbina Tabloul de bord al pieței interne cu Raportul anual al 
SOLVIT pentru a oferi o imagine de ansamblu completă a progreselor Uniunii Europene în 
ceea ce privește finalizarea pieței unice. Prin urmare, acest raport conține opiniile raportorului 
privind ambele instrumente. 

Raportorul sprijină eforturile depuse de Comisia Europeană în acest domeniu, dar solicită și
mai multă determinare pentru punerea în aplicare a legislației europene și o raportare mai 
clară privind procedurile de încălcare a dreptului european care au fost întreprinse. De 
asemenea, se solicită un angajament mai puternic din partea instituțiilor și administrațiilor 
naționale pentru a asigura transpunerea și punerea în aplicare corectă și la timp a directivelor 
privind piața internă.
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Consolidarea cadrului de reglementare a pieței interne

Raportorul pledează pentru obiective mai aspre, deși realiste de transpunere și de punere în 
aplicare. Cele mai recente rezultate ale Tabloului de bord al pieței interne au dovedit 
modalitatea în care statele membre din ce în ce mai mult nu reușesc să obțină rezultate. 

În trecut, am remarcat tendințe pozitive care, din nefericire, nu au fost reflectate în cel mai 
recent Tablou de bord al pieței interne. Prin urmare, este necesar să continuăm eforturile de 
îndeplinire și de depășire a obiectivelor ambițioase: cel mai redus deficit de transpunere, cea 
mai scurtă întârziere de transpunere posibilă și transpunerea de cea mai înaltă calitate. Acestea 
au fost realizate în trecut și pot fi realizate și în viitor. Dar pentru a le realiza, statele membre 
nu pot plasa piața internă în partea inferioară a listelor lor de priorități. Momentele grele ar 
trebui să reprezinte un semnal pentru ca statele membre să acorde o mai mare importanță
pieței interne, și nu să folosească momentele grele ca pe o motivație pentru renegarea 
angajamentelor lor față de o piață internă pe deplin funcțională.

Raportorul consideră că, în paralel cu procedurile privind încălcarea dreptului european, 
trebuie utilizate toate instrumentele aflate la dispoziția Comisiei pentru promovarea
transpunerii la timp și de înaltă calitate. Raportorul salută eforturile depuse de Comisie pentru 
o abordare mai cuprinzătoare în această privință.

Realizarea pieței interne pentru întreprinderi și cetățeni

De asemenea, Comisia a depus eforturi considerabile pentru a asigura portaluri de informații
și mecanisme rapide și eficiente de soluționare a problemelor pentru a le asigura cetățenilor și 
întreprinderilor instrumentele necesare pentru a beneficia de piața unică și pentru a depăși
obstacolele, precum aplicarea necorespunzătoare a dreptului Uniunii Europene.

În acest sens, SOLVIT, serviciul „Europa ta – Consiliere”, Rețeaua întreprinderilor europene, 
centrele europene pentru consumatori și serviciul european pentru ocuparea forței de muncă 
sunt unele dintre aceste instrumente.

În timp ce trebuie subliniată importanța acestor mecanisme, deseori existența în paralel a mai 
multor astfel de mecanisme conduce la o suprapunere a eforturilor și la o coordonare 
insuficientă. Mai mult decât atât, din punct de vedere al cetățenilor și al întreprinderilor,
multitudinea de instrumente diferite și suprapuse reprezintă o provocare de a identifica
instrumentul adecvat pentru o anumită preocupare. Faptul că majoritatea reclamațiilor primite 
de SOLVIT sunt considerate în afara mandatului său subliniază acest aspect. Raportorul 
încurajează Comisia să coordoneze toate aceste inițiative adoptând o abordare care să aibă la 
bază consumatorul: printr-un punct unic de contact direct pentru cetățeni.

De asemenea, statelor membre li se solicită să se asigure că centrele SOLVIT dețin resursele 
necesare pentru a funcționa în mod corespunzător. Timp de mai mulți ani, lipsa de personal a 
reprezentat o problemă; deși eforturile depuse de statele membre au contribuit recent la
îmbunătățirea situației, este extrem de important ca SOLVIT să dispună de o structură
adecvată și de personal suficient, astfel încât termenul-limită pentru soluționarea cazurilor să 
poată fi respectat. Acest aspect va asigura cetățenilor și întreprinderilor posibilitatea de a-și 
rezolva problemele într-o manieră eficientă și corespunzătoare.



PR\888029RO.doc 11/11 PE478.642v01-00

RO

Posibilitatea unui temei juridic pentru SOLVIT va fi în curând discutată de către Comisie.
Raportorul sprijină ideea că un temei juridic specific pentru SOLVIT ar trebui să ofere acestui 
program o alocare corespunzătoare a resurselor și ar facilita realizarea sarcinilor acestuia. 
Acest fapt va fi, fără îndoială, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

Cu toate acestea, raportorul avertizează împotriva formalizării excesive care ar putea apărea în 
anumite state membre, ca urmare a unui temei juridic pentru SOLVIT. De asemenea, 
raportorul este preocupat de eventualele probleme de subsidiaritate ale acestei măsuri și invită
Comisia să acorde o atenție deosebită respectării principiului subsidiarității.


