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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la 20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene 
față de funcționarea pieței unice
(2011/XXXX(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „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, durabilă 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 
„Single market: review of achievements” (Piața unică: bilanț al 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),

                                               
1 JO C 67E, 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 articolele 258-260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolele 7, 10 și 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Actul privind piața unică –
Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – «Împreună 
pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „20 de preocupări ale 
cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice” 
(SEC(2011)1003),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0000/2012),

A. întrucât cele „20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față 
de funcționarea pieței unice”confirmă faptul că încă există un decalaj între așteptări și
realitate în ceea ce privește piața unică;

B. întrucât cetățenii europeni trebuie să facă față diverselor probleme și exigențelor complexe
și discriminatorii impuse de instituțiile bancare pentru deschiderea unui cont, ceea ce 
explică motivul pentru care 30 de milioane de cetățeni europeni încă nu au un cont bancar, 
mobilitatea acestora fiind limitată;

C. întrucât aproximativ 30 % dintre cetățenii europeni nu țin seama de faptul că beneficiază 
de dreptul la asistență medicală în străinătate și de dreptul la rambursare;

D. întrucât doar unul din trei cetățeni europeni știe că trebuie să ia cu el cardul european de 
asistență medicală în deplasările pe care le efectuează în străinătate;

E. întrucât cetățenii care se stabilesc în altă țară unde doresc să își aducă mașina se confruntă 
cu proceduri dificile și complexe, având în vedere că li se solicită documente care nu 
există în țara de origine, precum și plata unor impozite suplimentare;

F. întrucât, potrivit unui sondaj Eurobarometru, 29 % dintre consumatorii intervievați se 
confruntă cu dificultăți în ceea ce privește compararea ofertelor pentru contul lor curent și, 
astfel, nu sunt capabili să aleagă tipul de cont adecvat nevoilor pe care le au;

G. întrucât lipsa de informații cu privire la drepturile consumatorilor, aplicarea incorectă a
legislației și dificultățile în ceea ce privește soluționarea litigiilor în cazul cumpărăturilor 
transfrontaliere duc la neîncrederea consumatorilor cu privire la cumpărăturile online, 
ceea ce face ca UE să nu dispună de o piață digitală reală care să servească cetățenilor și 
întreprinderilor;

H. întrucât 62 % dintre consumatorii europeni ar dori să schimbe furnizorul de energie, dar 
libertatea lor de alegere este limitată din cauza lipsei de informații clare și comparabile;
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I. întrucât întreprinderile continuă să întâmpine dificultăți în ceea ce privește accesul pe 
piețele de achiziții în alte țări din cauza practicilor naționale diferite în domeniul
achizițiilor publice și a cerințelor administrative complexe din anumite state membre;

J. întrucât ar trebui să se acorde o atenție deosebită nevoilor persoanelor cu handicap, astfel 
încât acestea să poată profita din plin de piața unică;

I. Introducere

1. salută prezentarea documentului de lucru al Comisiei Europene privind cele „20 de 
preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței 
unice”, în urma Rezoluției Parlamentului European din 20 mai 2010 referitoare la oferirea 
unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor;

2. își exprimă convingerea că Comisia Europeană va face propuneri concrete pentru
rezolvarea acestor 20 de motive de preocupare a cetățenilor europeni;

3. recunoaște că o mobilitate sporită a forței de muncă calificate va contribui la o Europă mai
competitivă și estimează că în acest sens este necesară adoptarea unui cadru modern în 
ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale;

4. invită Comisia Europeană să consolideze programele pentru încurajarea mobilității
tinerilor care favorizează integrarea acestora pe piața forței de muncă;

5. subliniază rolul internetului în sporirea eficacității comerciale și în crearea de noi piețe și 
oportunități;

II. Guvernare

6. subliniază necesitatea de a aprofunda o abordare globală a pieței unice, care să se 
concentreze pe cetățeni, consumatori și IMM-uri, pentru ca aceștia să poată beneficia pe 
deplin de avantajele sale;

7. reafirmă necesitatea consolidării cooperării între Parlamentul European, Consiliu, Comisie 
și statele membre, astfel încât cetățenii să se poată regăsi în principalele proiecte ale UE și 
în acțiunile cotidiene ale acesteia;

8. îndeamnă statele membre să modernizeze administrațiile publice, simplificând cadrul de 
reglementare, și să încurajeze punerea în practică a aplicațiilor electronice, cum ar fi 
guvernarea electronică;

9. încurajează statele membre să facă schimb de bune practici pentru o aplicare uniformă a
legislației europene;

10. salută decizia Comisiei Europene de a continua dezvoltarea bazelor de date ale acesteia cu 
privire la gestionarea cazurilor legate de aplicarea dreptului UE1;

                                               
1 CHAP - Registru de plângeri și solicitări de informații
  EU PILOT - Soluționarea problemelor cu statele membre
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11. îndeamnă Comisia să dezvolte portalul „Europa ta”, transformându-l într-un adevărat
„ghișeu unic” digital care să faciliteze accesul cetățenilor și întreprinderilor la informații 
cu privire la piața unică;

12. solicită Comisiei ca, în strategia de extindere a Sistemului de informare al pieței interne, 
să analizeze implicarea autorităților locale și regionale;

13. subliniază faptul că preocupările cetățenilor față de funcționarea pieței unice sunt cauzate 
de existența a trei lacune, și anume, una cu privire la informare, una referitoare la punerea 
în aplicare și una legată de existența unui un vid juridic; recunoaște că, pentru optimizarea 
funcționării pieței unice, aceste trei lacune ar trebui să fie simultan eliminate;

14. reamintește importanța IMM-urilor pentru economia europeană, și îndeamnă Comisia
Europeană ca, împreună cu statele membre, să continue să aplice testul IMM-urilor, cu 
scopul de reduce birocrația și sarcinile administrative la care acestea sunt supuse;

III. Activități de informare și de comunicare

15. reiterează faptul că există o lacună în ceea ce privește informarea cu privire la piața unică, 
fapt care, de multe ori, face ca cetățenii să nu cunoască sau să nu înțeleagă drepturile și 
obligațiile de care beneficiază și nici cum pot obține răspunsurile necesare sau ajutorul de 
care au nevoie;

16. îndeamnă Comisia să profite de toate resursele tehnologice disponibile pentru a lansa
campanii de informare prin care să facă cunoscute cetățenilor avantajele pieței unice, 
precum și drepturile acestora, încurajând participarea lor la realizarea unei piețe 
competitive, echitabile și echilibrate;

17. subliniază importanța implicării autorităților locale și regionale, precum și a societății 
civile în campanii de informare, evidențiind în special nevoia de campanii de informare în 
școli și universități, în scopul de a pregăti noile generații pentru o cetățenie europeană mai 
activă;

18. face apel la Comisie ca, împreună cu statele membre, să dezvolte o veritabilă piață unică
digitală, în serviciul consumatorilor europeni și al întreprinderilor europene;

IV. Legislație/Transpunere

19. recunoaște că, în pofida reducerii numărului de proceduri inițiate de către Comisia
Europeană, la sfârșitul anului 2010, încă existau aproximativ 2 100 de proceduri pendinte
privind încălcarea dreptului comunitar;

20. solicită statelor membre să asigure, în mod prioritar, transpunerea corectă și la timp a 
legislației privind piața internă și reducerea cazurilor de nerespectare a acestor prevederi;

21. îndeamnă Comisia să continue să promoveze cele mai bune practici în ceea ce privește
transpunerea legislației referitoare la piața unică;

                                                                                                                                                  
  NIF - Bază de date privind încălcările dreptului Uniunii.
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22. reamintește obiectivul unei mai bune reglementări, îndemnând Comisia Europeană, 
Parlamentul European și Consiliul să consolideze eforturile de îmbunătățire a strategiei în 
vederea unei reglementări inteligente;

V. Sugestii

23. îndeamnă Comisia să monitorizeze timp de doi ani de acum în acolo cele „20 de
preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței 
unice” și să le actualizeze;

24. invită Comisia ca, împreună cu statele membre, autoritățile regionale și locale și
reprezentanții societății civile, să lanseze, în mod periodic, campanii europene de 
informare prin mijloacele de comunicare naționale, regionale și locale, pentru a informa
cetățenii cu privire la avantajele pieței unice, la drepturile și obligațiile pe care aceștia le 
au, precum și la mijloacele de obținere a informațiilor sau a ajutorului de care au nevoie
pentru rezolvarea problemelor;

25. invită Comisia să asigure o legătură eficientă între instrumentele existente, cum ar fi 
SOLVIT și Tabloul de bord al pieței interne, care să permită monitorizarea unei 
transpuneri mai bune și la timp a directivelor europene;

26. îndeamnă Comisia să evalueze domeniile în care regulamentul comunitar asigură în mod 
simultan obiectivul de simplificare și de aplicare directă de către statele membre și
obiectivele pieței unice;

27. îndeamnă Comisia să prezinte în cea de-a doua jumătate a anului 2012, „Cele
douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii”, „Împreună pentru 
o nouă creștere”;

28. invită Comisia să reformeze Sistemul de informare al pieței interne (IMI) prin extinderea 
domeniului de aplicare al acestuia și îmbunătățirea cooperării administrative, precum și 
prin reconceperea rețelei SOLVIT, oferindu-i acesteia un nou cadru și mijloace adecvate;

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

Finalizată în anul 1992, piața unică a fost creată cu scopul de a realiza legături între cetățenii
și statele membre și reprezintă un spațiu fără frontiere, în care persoanele, mărfurile, serviciile 
și capitalurile pot circula liber.

Piața unică este un element esențial pentru realizarea obiectivelor strategiei „Europa 2020” și 
pentru realizarea obiectivelor Uniunii de creștere durabilă, inteligentă și incluzivă.

În acest sens, revitalizarea și consolidarea eficienței pieței unice, care implică mai mult de 
500 de milioane de consumatori și o activitate economică de peste 11 miliarde de euro, este
esențială pentru a permite Europei să relanseze creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă, precum și să câștige încrederea cetățenilor.

În acest an în care sărbătorim cea de-a 20-a aniversare, se poate observa, din păcate, că încă 
există un decalaj între așteptări și realitate în ceea ce privește piața unică. Cu alte cuvinte, 
cetățenii și întreprinderile europene se confruntă în continuare cu obstacole în exercitarea 
drepturilor conferite de acquis-ul pieței unice.

Document de lucru al Comisiei

În urma prezentării Rezoluției Parlamentului European din 20 mai 2010 referitoare la oferirea 
unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor”, Comisia Europeană a prezentat un document 
de lucru privind, „20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față 
de funcționarea pieței unice”.
În acest document au fost subliniate cele mai frecvente 20 de preocupări cu care se confruntă
cetățenii și întreprinderile Uniunii Europene atunci când călătoresc, locuiesc sau lucrează în 
străinătate.  Documentul Comisiei Europene abordează aspecte cum ar fi calificările
profesionale, securitatea socială, obstacolele fiscale, accesul la finanțare, cumpărăturile 
online, portabilitatea drepturilor privind pensiile etc. 

Documentul prezintă o imagine de ansamblu a obstacolelor întâlnite în practica pieței unice. 
Aceasta se bazează pe o analiză a reclamațiilor primite de către Comisia Europeană, precum și 
de serviciile de asistență (rețeaua SOLVIT, serviciul „Europa voastră - Consiliere”, 
„Enterprise Europe Network”, Centrele europene pentru consumatori, centrele de informare
Europe Direct, EURES – servicii europene pentru ocuparea forței de muncă), precum și pe
rezultatele ultimelor sondaje Eurobarometru și ale sondajelor realizate pe grupuri țintă 
specifice.
Există un decalaj între așteptări și realitate în ceea ce privește piața unică, decalaj care apare
în cazul următoarelor lacune care sunt interconectate: 
– O lacună cu privire la informare - deseori, cetățenii nu cunosc sau nu înțeleg suficient

drepturile pe care le au și,nici nu știu unde să găsească informațiile sau ajutorul de care au 
nevoie;

– O lacună cu privire la punerea în aplicare - în multe domenii, există o discrepanță între
cadrul juridic al UE și modul în care legislația este pusă în aplicare; 

– Un vid legislativ - în unele domenii, cadrul juridic al UE nu corespunde cu așteptările
cetățenilor și ale întreprinderilor.
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Poziția raportoarei

Raportoarea salută prezentarea documentului de lucru al Comisiei Europene privind cele „ 
20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea 
pieței unice”.

Criza economică, financiară și socială care a afectat Europa începând din anul 2008 a avut un 
impact semnificativ asupra pieței unice, determinând o viziune negativă din partea cetățenilor 
cu privire la aceasta, și a permis instituțiilor europene și statelor membre să conștientizeze 
faptul că piața unică nu este exploatată pe deplin.

Din acel moment, Comisia Europeană a fost preocupată să introducă măsuri1 pentru a stimula
piața unică și pentru a spori încrederea cetățenilor în această piață2. Astfel, există deja lucrări 
în desfășurare în mai multe domenii în care s-au identificat probleme. De exemplu, s-au 
prezentat propuneri de modernizare a sistemului de recunoaștere a calificărilor profesionale și 
de îmbunătățire a accesului la oportunități în domeniul achizițiilor publice.
În acest sens, raportoarea consideră că obiectivul prezentului raport nu este să ofere soluții
pentru fiecare dintre cele 20 de preocupări, ci, mai degrabă, să indice linii 
directoare/recomandări pentru Comisia Europeană și statele membre cu scopul de a soluționa 
cele trei lacune identificate în documentul Comisiei Europene, ceea ce ar duce astfel la 
relansarea pieței unice. 

Pe de altă parte, raportoarea consideră că cele trei lacune identificate trebuie rezolvate în mod 
simultan, soluția depinzând, în primul rând, de o puternică voință politică din partea statelor 
membre.
De asemenea, aceasta subliniază necesitatea de a crea o adevărată piață unică digitală, care să 
funcționeze în mod corespunzător, care să fie sigură pentru consumatori și întreprinderi și
care să permită o relansare a proiectului european spre recâștigarea încrederii cetățenilor, 
consumatorilor și întreprinderilor. 
În momentul în care cetățenii par a privi cu neîncredere „Europa”, este necesară consolidarea
cooperării între Parlamentul European, Consiliu, Comisie și statele membre pentru ca astfel 
cetățenii să se poată regăsi din ce în ce mai mult, fie în principalele proiecte ale Uniunii 
Europene, fie în acțiunile cotidiene ale acesteia.
Astfel, este necesară o guvernare comună mai bună. 

În acest sens, raportoarea a decis să introducă un capitol privind guvernarea, în care susține o
abordare globală a acesteia; o guvernare care să permită controlul transpunerii corecte și în 
timp util a legislației privind piața unică, să permită informarea cetățenilor cu privire la 
drepturile lor, pentru a facilita exercitarea acestor drepturi, prin simplificarea procedurilor 
administrative și să realizeze legături mai puternice între autoritățile competente din diferitele 
state membre, în vederea îmbunătățirii cooperării.

Eliminarea obstacolelor și relansarea pieței unice este esențială în contextul actualei crize 
economice, financiare și sociale care afectează Europa, contribuind la inovare, creștere 
                                               
1 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).
2 Comunicarea Comisiei intitulată  „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii 
și întărirea încrederii” – „Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2011) 0206.
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economică, îmbunătățirea competitivității, crearea de locuri de muncă, precum și la 
consolidarea încrederii europenilor în piața unică. 

Prin urmare, este important să se dea un nou impuls pieței unice, care plasează în centrul 
atenției cetățenii și consumatorii europeni, astfel încât aceștia să poată beneficia pe deplin de
avantajele acestei piețe și să contribuie astfel la coeziunea teritorială, economică și socială a 
Uniunii Europene. 

Din nou, este vorba despre a asigura cetățenilor europeni garanția unui proiect comun de 
progres și solidaritate.


