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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei privind guvernanța pieței unice
(2012/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolul 26 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iunie 2012 intitulată „O guvernanță mai 
bună pentru piața unică” (COM(2012)0259),

– 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 din 27 octombrie 2010 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 din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața 
unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – Împreună 
pentru o nouă creștere” (COM(2011)0206),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012 intitulată „Actul privind 
piața unică II” – Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 iunie 2012 pe tema implementării directivei 
privind serviciile intitulată „Parteneriat pentru o nouă creștere a serviciilor 2012-2015” 
(COM(2012)0261),

– având în vedere raportul din 9 mai 2010 elaborat de Mario Monti și adresat Președintelui 
Comisiei Europene, intitulat „O nouă strategie pentru piața unică  În serviciul economiei 
și societății europene”,

– având în vedere raportul președintelui Consiliului European din 26 iunie 2012, intitulat 
„Către o veritabilă uniune economică și monetară”, și raportul intermediar din 
12 octombrie 2012 cu privire la acesta,

– având în vedere Tabloul de bord al pieței interne nr. 23 (septembrie 2011) și Rezoluția 
Parlamentului din 22 mai 20121 referitoare la acesta,

– având în vedere Tabloul de bord al pieței interne nr. 25 (octombrie 2012),

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0211.
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– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2012 
intitulat „Asigurarea funcționării pieței unice – bilanț anual de guvernanță 2011” 
(SWD(2012)0025),

– având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din 30-31 mai 2012 cu privire la 
piața unică digitală și guvernanța pieței unice,

– având în vedere deliberările Consiliului Competitivitate din 10-11 octombrie 2012 cu 
privire la Actul privind piața unică,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2012,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 18-19 octombrie 2012,

– având în vedere contribuția și concluziile celei de-a XLVIII-a Conferințe a comisiilor 
parlamentare ale parlamentelor din Uniunea Europeană specializate în chestiuni ale 
Uniunii (COSAC) din 14-16 octombrie 2012,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice 
consumatorilor și cetățenilor1,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în 
cadrul pieței unice2,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 iunie 2012 referitoare la „Actul privind piața unică: 
următoarele etape în direcția creșterii”3,

– având în vedere articolul 42 și articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

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

A. întrucât o piață unică funcțională, eficientă și lipsită de obstacole, bazată pe conceptul 
unei economii de piață socială, este necesară mai mult decât oricând pentru a revitaliza 
economia europeană, pentru a stimularea creșterii și a competitivității și pentru crearea de 
locuri de muncă;

B. întrucât piața unică joacă un rol esențial în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

C. întrucât după 20 de ani de la crearea sa oficială piața unică nu s-a realizat încă în 
totalitate, în pofida adoptării a aproximativ 1 500 de directive și circa 1 000 de 
regulamente; 

D. întrucât se impune de urgență consolidarea guvernanței pieței unice și îmbunătățirea 
implementării și a controlului aplicării nomelor care o guvernează;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0144.
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0258.
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E. întrucât, în pofida angajamentelor politice asumate la cel mai înalt nivel și a eforturilor 
depuse de Comisie și de statele membre, deficitul mediu în materie de transpunere a 
crescut de la 0,7 % în 2009 la 1,2 % în februarie 2012;

F. întrucât piața unică – piatra de temelie a Uniunii – și buna sa funcționare ca fundament și 
cadru pentru o redresare economică și socială în Europa au o importanță absolută;

G. întrucât câștigurile economice potențiale rezultate în urma punerii în aplicare depline și 
corecte a Directivei privind serviciile se ridică la un potențial de creștere situat între 
0,8 % și 2,6 % din produsul intern brut (PIB), care s-ar putea materializa în 5-10 ani de la 
punerea în aplicare a acestei directive;

H. întrucât Comisia estimează că Uniunea ar putea câștiga încă 4 % din PIB în următorii 
zece ani prin stimularea dezvoltării rapide a pieței unice;

I. întrucât un spirit de inițiativă puternic din partea tuturor instituțiilor europene și asumarea 
politică clară a obiectivelor de către statele membre sunt încă necesare pentru a elimina 
restricțiile rămase care afectează libertățile pieței unice;

J. întrucât președintele Consiliului European a subliniat, în raportul său din 26 iunie 2012, 
menționat mai sus, importanța compatibilității depline cu piața unică, precum și a 
deschiderii și transparenței în procesul către o uniune economică și monetară mai 
profundă;

K. întrucât, pentru a elimina restricțiile care împiedică accesul și concurența, sunt necesare 
în acest moment acțiuni concrete, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul Uniunii, 
precum și reforme concrete care să creeze o libertate autentică de circulație a bunurilor, a 
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor în Europa;

O mai bună legislație

L. întrucât Comisia, în pregătirea propunerilor legislative cu relevanță pentru piața unică, ar 
trebui să aibă drept obiectiv asigurarea unei coordonări orizontale și a unei coerențe 
sporite; întrucât Comisia, înainte să adopte propuneri legislative, ar trebui să dispună 
evaluări de impact detaliate în care să se formuleze argumente convingătoare în favoarea 
necesității unei legislații privind piața unică;

M. întrucât Comisia ar trebui să opteze, în conformitate cu principiul subsidiarității și ori de 
câte ori este necesar, dar în principal în cazurile în care nu este nevoie de o marjă de 
flexibilitate pentru a pune în aplicare legislația Uniunii, în favoarea regulamentelor, și nu 
a directivelor, ca instrument juridic preferat pentru reglementarea pieței unice;

N. întrucât Comisia ar trebui să aibă în vedere introducerea unui „test al pieței unice” la 
nivelul statelor membre, cu scopul de a determina dacă noua legislație adoptată la nivel 
național poate avea un impact negativ asupra pieței unice; întrucât ar trebui avută în 
vedere o revizuire a Directivei 98/34/CE în vederea extinderii domeniului său de aplicare 
la servicii și la alte sectoare; 

O. întrucât este esențial să se realizeze o cooperare administrativă între statele membre într-o 
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manieră eficientă, eficace și rentabilă, așa cum se întâmplă în cazul sistemului de 
informare al pieței interne (IMI).

O mai bună transpunere, implementare și aplicare

P. întrucât statele membre ar trebui să transpună directivele în mod coerent și să adopte 
toate dispozițiile noi cu privire la un act legislativ al Uniunii în comun și concomitent 
pentru a se asigura că transpunerea reflectă compromisul convenit la nivelul Uniunii;

Q. întrucât este necesar să se realizeze mai multă transparență în ceea ce privește 
implementarea și aplicarea uniformă a dreptului uniunii în statele membre; întrucât 
tabelele de corespondență vor deveni un instrument din ce în ce mai util într-o piață unică 
integrată, capabil să reflecte transpunerea la nivel național a normelor Uniunii și întrucât 
Comisia ar trebui, prin urmare, să solicite mai frecvent astfel de tabele;

Monitorizarea implementării

R. întrucât schimbul de experiență și de bune practici între statele membre este esențial 
pentru înțelegerea mecanismelor naționale de aplicare a dreptului UE și obstacolele 
rămase în calea pieței unice; întrucât Comisia ar putea să inițieze și să coordoneze 
dincolo de SOLVIT o rețea de funcționari responsabili cu punerea în aplicare a oricărui 
nou act legislativ al Uniunii, asigurând astfel o platformă pentru schimburi și evaluări 
inter pares, pentru a coopera îndeaproape cu statele membre în scopul de a îmbunătăți 
calitatea generală a implementării; întrucât ar trebui promovat schimbul, între statele 
membre, de funcționari publici naționali responsabili cu punerea în aplicare a dreptului 
Uniunii, în scopul de a încuraja un flux mai bun de informații și de bune practici;

S. întrucât statisticile pur cantitative cu privire la implementarea legislației privind piața 
unică nu permit măsurarea calității implementării și a impactului deosebit al 
instrumentelor-cheie specifice asupra pieței unice; întrucât se impune așadar o evaluare 
politică și calitativă a implementării și a progreselor pieței unice, mai ales în ceea ce 
privește relevanța economică a noii legislații a Uniunii privind piața unică;

T. întrucât o astfel de evaluare ar trebui să facă diferența între netranspunere, care reprezintă 
în mod clar o deficiență a statelor membre, și posibilitatea neconformității care se poate 
baza pe interpretare și înțelegere diferite a dreptului Uniunii; întrucât tratatele prevăd că 
numai Curtea Europeană de Justiție poate stabili în cele din urmă și în mod public 
neconformitatea legislației naționale cu dreptul Uniunii; întrucât Parlamentului European 
ar trebui să i se prezinte anual o listă a actelor legislative ale Uniunii netranspuse sau 
transpuse incorect în statele membre în cauză;

Un mai bun control al aplicării

U. întrucât procedurile privind încălcarea dreptului comunitar, prevăzute la articolul 258 din 
TFUE și puse în aplicare de Comisie, nu permit ca deficiențele în materie de 
implementare și aplicare a dispozițiilor privind piața unică în statele membre să fie 
abordate și corectate de o manieră rapidă;

V. întrucât statele membre și Consiliul European ar trebui așadar să continue să dezvolte mai 
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departe procedurile de încălcare în cadrul viitoarelor revizuiri ale TFUE; întrucât, în acest 
context, ar trebui avute în vedere proceduri de încălcare accelerate pentru nerespectarea 
dispozițiilor privind piața unică;

W. întrucât utilizarea proiectului EU Pilot a avut rezultate pozitive în garantarea aplicării 
corecte a dreptului Uniunii și oferă soluții mai rapide la problemele întâmpinate de 
cetățeni și de întreprinderi; întrucât Comisia ar trebui așadar să promoveze utilizarea EU 
Pilot și să îi îmbunătățească în continuare eficacitatea; 

X. întrucât Comisia ar trebui să își intensifice acțiunile menite să asigure implementarea și 
controlul aplicării tuturor normelor adoptate în statele membre, reacționând mai prompt la 
avizele și reclamațiile cu privire la aplicarea incorectă a dreptului Uniunii, și să ia măsurile 
necesare în timp util pentru a elimina neconcordanțele existente;

Y. întrucât se impune cu necesitate ca, după o evaluare politică, Comisia să își exercite cu 
fermitate toate competențele și să exploateze la maximum toate mecanismele de 
sancționare aflate la dispoziția sa; 

Z. întrucât acțiunile „EU sweeps”, care sunt acțiuni de monitorizare coordonate de Comisie 
și executate concomitent în statele membre de către autoritățile naționale relevante, s-au 
dovedit a fi un instrument util capabil să permită Comisiei și statelor membre să 
monitorizeze, prin acțiuni comune, aplicarea legislației privind piața unică transpuse deja 
în statele membre; întrucât, prin urmare, Comisia ar trebui să ofere statelor membre o 
utilizare mai pronunțată a acțiunilor „EU sweeps”, în scopul de a facilita supravegherea, 
îndeosebi din partea autorităților naționale mai puțin echipate și mai puțin pregătite;

Domenii-cheie

AA.întrucât Comisia își propune să își concentreze activitățile pe instrumente și domenii-cheie
specifice; întrucât, pentru a realiza progrese concrete în ceea ce privește aplicarea 
normelor pieței interne, este necesară însă o concentrare mai pronunțată asupra unui 
număr limitat de instrumente și de acțiuni; întrucât piața unică digitală, sectorul energetic 
și achizițiile publice figurează printre cele mai importante domenii-cheie; întrucât astfel 
de domenii și instrumente-cheie ar putea fi revizuite anual, pentru ca actualele evoluții 
din statele membre și procesele decizionale dintre instituțiile Uniunii, în special 
domeniile relevante din punct de vedere economic – pe baza unei evaluări științifice –
pentru piața unică să fie corect reflectate și luate în considerare; 

O piață unică pentru toți actorii

AB. întrucât cetățenii și antreprenorii europeni, în special întreprinderile mici și mijlocii din 
toate statele membre, ar trebui invitați să facă sugestii cu privire la modalitățile optime de 
realizare deplină a pieței unice și întrucât toate instituțiile ar trebui încurajate să instituie 
în acest scop un proces de discuții și consultări publice; 

Semestrul european

AC. întrucât semestrul european oferă cadrul de coordonare a politicilor economice și ține 
seama de situația bugetară și economică din statele membre, însă nu ia în considerare 
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starea pieței unice, în pofida importanței sale cruciale pentru economiile din toate statele 
membre;

AD. întrucât se impune o analiză individuală a fiecărui stat pentru a identifica eficiențele în 
materie de transpunere, implementare și aplicare și pentru a le aborda prin recomandări 
specifice fiecărei țări;

AE. întrucât evaluarea stării pieței unice ar trebui să devină parte integrantă a semestrului 
european, prin crearea unui pilon al guvernanței pieței unice în paralel cu pilonul 
guvernanței economice; întrucât propunerea Comisiei de a pregăti un raport anual 
referitor la integrarea pieței unice care contribuie la formularea de recomandări specifice 
fiecărei țări ar putea crea bazele unui viitor ciclu anual al pieței unice în cadrul 
semestrului european,

1. solicită Comisiei să prezinte cât mai curând posibil, pe baza articolului 26 alineatul (3) 
din TFUE, o propunere pentru un act care să vizeze consolidarea guvernanței pieței unice, 
urmând recomandările detaliate enunțate în anexa la acesta;

2. confirmă faptul că recomandările respectă drepturile fundamentale și principiul 
subsidiarității;

3. consideră că implicațiile financiare ale propunerii solicitate ar trebui să fie acoperite prin 
actualele credite de la buget; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Comisiei, Consiliului și Consiliului 
European, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre prezenta rezoluție și 
recomandările detaliate în anexă.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE:
RECOMANDĂRI DETALIATE PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

Recomandarea nr. 1: Definirea orientărilor Uniunii și a altor condiții necesare pentru 
consolidarea pieței unice

Parlamentul European consideră că propunerea ce urmează a fi prezentată ar trebui să 
vizeze următoarele:

– Ar trebui prezentată o propunere de act, pe baza articolului 26 alineatul (3) din TFUE și 
coroborat cu alte temeiuri juridice relevante, care să vizeze stabilirea orientărilor și a altor 
condiții necesare pentru consolidarea guvernanței pieței unice, în scopul de a contribui la 
garantarea funcționării pieței interne a Uniunii și de a promova creșterea economică în 
Europa.

– Actul nu ar trebui să aducă atingere cadrului de reglementare al pieței unice aflat deja în 
funcțiune, nici normelor care urmează a fi introduse în diferite sectoare. De asemenea, 
acesta nu ar trebui să aducă atingere prerogativelor instituțiilor, stabilite în tratate, în 
special ale Comisiei, sau obligațiilor statelor membre menționate în tratate sau care 
decurg din acquis-ul pieței unice.

– Actul ar trebui să completeze cadrul de reglementare al pieței unice și să faciliteze 
transpunerea, implementarea, aplicarea și controlul aplicării normelor și principiilor pieței 
unice.

– Ar trebui formulate orientări privind piața internă a Uniunii. Aceste orientări ar trebui să 
includă obiectivele de urmărit, prioritățile de acțiune și condițiile care trebuie garantate și 
ar trebui să fie însoțite de proceduri și metode de lucru care trebuie instituite în vederea 
consolidării guvernanței pieței unice.

– Ar trebui stabilite procedurile legate de prezentarea, evaluarea și monitorizarea planurilor 
de acțiune naționale ca răspuns la orientările Uniunii, precum și procedurile privind 
formularea de recomandări specifice fiecărei țări privind piața unică.

– Ar trebui definite măsuri complementare necesare îmbunătățirii implementării și 
controlului aplicării cadrului de reglementare privind piața unică.

– Legătura între ciclul de guvernanță al pieței unice și ciclul anual de politică al semestrului 
european ar trebui clarificată.

Recomandarea nr. 2: Elaborarea orientărilor Uniunii în scopul îmbunătățirii 
funcționării pieței interne

Parlamentul European consideră că propunerea ce urmează a fi prezentată ar trebui să 
vizeze următoarele:

– Pentru a face în așa fel încât piața unică să genereze efectiv creștere și încredere din 
partea consumatorilor și a întreprinderilor, ar trebui elaborate orientări ale Uniunii menite 
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să îmbunătățească funcționarea pieței unice. Orientările ar trebui să includă: (a) obiective 
și priorități de acțiune din partea Uniunii și a statelor membre; (b) condiții care trebuie 
introduse pentru a îmbunătăți și mai mult guvernanța pieței unice.

– Un set limitat de obiective și priorități de acțiune în domeniile în care o piață unică mai 
funcțională are toate șansele să producă cele mai importante câștiguri în materie de 
creștere și creare de locuri de muncă în întreaga Uniune.

– Selectarea obiectivelor și a priorităților de acțiune ar trebui să se bazeze pe următoarele 
criterii:

(a) comparația producției, utilizând o selecție de indicatori-cheie cantitativi, având ca 
obiect factorii implicați în producția de bunuri și servicii, pentru identificarea 
sectoarelor cu cel mai ridicat potențial nevalorificat de generare a creșterii;

(b) importanța economică, criteriu care analizează dacă sectorul este suficient de 
semnificativ din punct de vedere al volumului economic pentru a avea un impact 
notabil asupra creșterii dacă s-ar combate cauzele de profunzime ale nevalorificării 
potențialului acestuia;

(c) factorii dinamici, care vizează să analizeze dacă sectorul pare să fi început deja 
exploatarea potențialului nevalorificat, pe baza unor factori cum ar fi capacitatea 
sectorului de creștere a ocupării forței de muncă și posibilitatea unei convergențe cu 
nivelurile reper de productivitate a forței de muncă;

(d) factorii care țin de piața unică, care stabilesc dacă există dovezi că ameliorările 
pieței unice ar putea beneficia de exploatarea unui potențial nevalorificat.

Recomandarea nr. 3: Definirea, în contextul orientărilor Uniunii, a condițiilor care 
trebuie asigurate în vederea îmbunătățirii guvernanței pieței unice

Parlamentul European consideră că propunerea ce urmează a fi prezentată ar trebui să 
vizeze următoarele:

– Condițiile care trebuie introduse pentru a îmbunătăți și mai mult guvernanța pieței unice 
ar trebui să includă:

(a) aplicarea unor principii de reglementare inteligente la conceperea și implementarea 
normelor pieței unice pentru a garanta că normele respective sunt concepute, 
transpuse și implementate astfel încât să funcționeze eficient pentru cei cărora le 
sunt adresate; 

(b) reducerea nivelului sarcinilor administrative, în special pentru întreprinderile mici 
și mijlocii, la nivelul minim; 
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(c) în cazurile în care agenții economici și cetățenii trebuie să se conformeze 
procedurilor, posibilitatea ca aceștia să facă acest lucru rapid recurgând la mijloace 
electronice; 

(d) garantarea faptului că agenții economici și cetățenii găsesc informațiile și asistența 
necesară și au acces la mijloace rapide și eficace de atac atunci când au nevoie de 
acestea;

(e) utilizarea mai inteligentă a tehnologiei informației pentru informarea agenților 
economici și a cetățenilor, pentru a le permite acestora să beneficieze de drepturile 
și oportunitățile aflate la dispoziția lor și o mai bună interconectare a inițiativelor la 
nivelul UE și la nivel național; 

(f) utilizarea sporită a instrumentelor online, cum ar fi Sistemul de informare al pieței
interne (IMI), în contextul cooperării transfrontaliere între administrații;

(g) dezvoltarea în continuare a ghișeelor unice;

(h) utilizarea eficientă a unor mecanisme rapide și eficace de soluționare a problemelor 
și de atac, inclusiv prin crearea la nivel național a unui serviciu de asistență de prim 
resort, ușor accesibil, la care să poată recurge agenții economici și cetățenii atunci 
când se confruntă cu probleme în încercarea de a-și exercita drepturile și a-și 
valorifica oportunitățile oferite de piața unică;

Recomandarea nr. 4: Definirea unor măsuri suplimentare necesare îmbunătățirii 
implementării și a controlului aplicării cadrului de reglementare privind piața unică

Parlamentul European consideră că propunerea ce urmează a fi prezentată ar trebui să 
vizeze următoarele:

– În scopul îmbunătățirii implementării și a controlului aplicării cadrului de reglementare 
privind piața unică, Comisia ar trebui:

(a) să acorde statelor membre mai multă asistență pentru transpunere în cazul 
directivelor care nu au fost încă transpuse;

(b) să efectueze controale de conformitate și să adopte măsuri de sprijin care să facă 
normele funcționale din punct de vedere practic la nivelul statelor membre;

(c) în cazul legislației care a fost transpusă și implementată, să realizeze evaluări 
amănunțite pentru a constata cum au fost implementate normele și cum 
funcționează acestea în practică, atât din perspectivă practică, cât și economică;

(d) să îmbunătățească raportarea implementării ex post, axându-se pe conformitatea
statelor membre și pe propriile evaluări ale performanței, concentrându-se asupra 
eficacității măsurilor de politică adoptate;
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(e) să organizeze exerciții de evaluare inter pares cu statele membre.

– În scopul îmbunătățirii implementării și a controlului aplicării cadrului de reglementare 
privind piața unică, statele membre ar trebui:

(a) să prezinte Comisiei proiecte de măsuri de transpunere, în măsura în care statele 
membre sau Comisia consideră adecvat, în scopul de a asigura conformitatea și 
implementarea rapidă;

(b) să consulte periodic părțile interesate și societatea civilă, inclusiv consumatorii și 
agenții economici, în procesul de transpunere și pe durata implementării;

(c) să ofere o explicație online a modului în care au fost transpuse normele și a 
modului în care acestea funcționează în practică;

Recomandarea nr. 5: Asigurarea prezentării, evaluării și monitorizării planurilor de 
acțiune naționale

Parlamentul European consideră că propunerea ce urmează a fi prezentată ar trebui să 
vizeze următoarele:

– Statele membre ar trebui să elaboreze și să prezinte Comisiei planuri de acțiune naționale 
destinate să asigure implementarea orientărilor Uniunii referitoare la îmbunătățirea 
funcționării pieței interne. Planurile de acțiune ar trebui să includă o listă a măsurilor 
detaliate care urmează a fi întreprinse și o foaie de parcurs aferentă implementării acestora.

– Planurile de acțiune naționale ar trebui elaborate cu consultarea părților interesate 
relevante care reprezintă interese economice și sociale, precum și interesele 
consumatorilor.

– Comisia, în cooperare cu Comitetul consultativ pentru piața internă, ar trebui să evalueze 
planurile de acțiune naționale și să prezinte un raport de sinteză Parlamentului European 
și Consiliului.

– Evaluarea planurilor de acțiune naționale ar trebui să țină seama de Tabloul de bord al 
pieței interne și de Raportul privind guvernanța pieței unice.

– Comisia ar trebui să monitorizeze progresele înregistrate sub aspectul implementării 
planurilor de acțiune naționale. În acest scop, statele membre ar trebui să furnizeze 
Comisiei toate informațiile relevante considerate necesare pentru evaluarea progreselor 
făcute.

Recomandarea nr. 6: Asigurarea formulării unor recomandări distincte, specifice 
pentru fiecare țară, legate de piața unică

Parlamentul European consideră că propunerea ce urmează a fi prezentată ar trebui să 
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vizeze următoarele:

– Pe baza evaluării planurilor de acțiune naționale și recurgând la alte instrumente relevante 
ale pieței unice, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului 
European, poate să formuleze recomandări referitoare la piața unică, adresate statelor 
membre și capabile să stimuleze implementarea și controlul aplicării normelor pieței 
unice și să îi îmbunătățească funcționarea.

– În momentul în care adresează recomandări statelor membre, Consiliul ar trebui să 
utilizeze pe deplin instrumentele prevăzute în TFUE.

– Atunci când se formulează o recomandare legată de piața unică, comisia relevantă a 
Parlamentului European ar trebui să aibă posibilitatea de a invita reprezentanți ai statului 
membru respectiv să participe la un schimb de opinii, iar reprezentanții Comisiei ar trebui 
să aibă posibilitatea de a participa la schimbul de opinii cu parlamentul statului membru 
respectiv.

Recomandarea nr. 7: Definirea unui pilon al pieței unice în cadrul semestrului european

Parlamentul European consideră că propunerea ce urmează a fi prezentată ar trebui să 
vizeze următoarele:

– Pentru a garanta că piața unică oferă beneficii concrete cetățenilor, consumatorilor și 
agenților economici, ciclul anual al Semestrului european ar trebui utilizat ca platformă 
de orientare tematică, de raportare și de monitorizare a progreselor realizate de statele 
membre și de Uniune în atingerea obiectivelor pieței unice și în definirea acțiunilor 
corective.

– Ar trebui definit un pilon al pieței unice în cadrul semestrului european.

– Acest un pilon al semestrului european ar trebui să includă:

(a) tabloul de bord al pieței interne, inclusiv rapoarte detaliate pe țări cu privire la 
implementarea și aplicarea legislației pieței unice;

(b) propunerile Comisiei privind prioritățile politice pentru anul următor, la nivelul 
Uniunii și la nivel național, prezentate în cadrul Analizei anuale de creștere, și 
raportul anual referitor la integrarea pieței unice. Raportul anual ar trebui să conțină 
totodată o evaluare a modului în care piața unică funcționează în practică. Aceste 
propuneri asupra priorităților politice ar trebui să se bazeze pe rezultatele Tabloului 
de bord al pieței interne;

(c) formularea priorităților politice de acțiune și a țintelor care trebuie atinse pentru a 
depăși obstacolele de la nivelul Uniunii și de la nivel național, sub forma unor 
orientări privind piața internă;
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(d) prezentarea de către statele membre a unor planuri de acțiune naționale în scopul 
implementării orientărilor privind piața internă;

(e) evaluarea de către Comisie a planurilor de acțiune naționale, în strânsă cooperare cu 
Comitetul consultativ pentru piața internă și ținând seama de Tabloul de bord al 
pieței interne și de Raportul privind guvernanța pieței unice.

(f) formularea de către Consiliu a unor recomandări distincte, specifice pentru fiecare 
țară, legate de piața unică, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

Recomandarea nr. 8: Sporirea responsabilității democratice și a rolului Parlamentului 
European și al parlamentelor naționale

Parlamentul European consideră că propunerea ce urmează a fi prezentată ar trebui să 
vizeze următoarele:

– Parlamentul European ar trebui să fie consultat de Consiliu referitor la orientările propuse 
ale Uniunii, inclusiv asupra logicii din spatele ierarhizării obiectivelor și a acțiunilor 
politice planificate.

– Înaintea Consiliului European de primăvară, Parlamentul European ar trebui să discute pe 
marginea Analizei anuale de creștere și să voteze amendamentele legate de raportul anual 
referitor la integrarea pieței unice, raport care urmează a fi înaintat Consiliului European.

– Președintele Parlamentului European ar trebui să prezinte, în cadrul reuniunii Consiliului 
European de primăvară, opiniile Parlamentului European cu privire la integrarea pieței 
unice.

– Consiliul și Comisia ar trebui să fie prezente la reuniunile interparlamentare dintre 
Parlamentul European și parlamentele naționale în momentul în care se discută integrarea 
pieței unice.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Începută ca o criză financiară în 2007/2008, actuala recesiune economică mondială are un 
impact socioeconomic enorm asupra cetățenilor și întreprinderilor UE, impact pe care mulți, 
dacă nu majoritatea dintre noi, probabil și din fericire nu le-am bănuit. Criza a mai scos la 
lumină deficiențele evidente în materie de gestionare a datoriilor suverane în Uniune, în 
special în zona euro, ale cărei costuri trebuie să fie suportate acum de cetățeni și de agenții 
economici. Chiar dacă din dezbaterile zilnice nu lipsesc acuzațiile reciproce între sectoarele 
economice, statele membre și actorii individuali, necesitatea unei coordonări și a unei 
guvernanțe economice mai puternice la nivelul UE a fost identificată și abordată practic în 
2011, prin așa-numitul semestru european. 

În cadrul acestor eforturi depuse în direcția redresării, piața unică joacă un rol vital pentru 
cetățeni și agenții economici: recunoscută ca un vector-cheie pentru promovarea creșterii și 
creării de locuri de muncă, ea asigură fundamentul necesar pentru refacerea competitivității și 
pentru stimularea creșterii durabile în conformitate cu Strategia Europa 2020.

În contextul unui acquis deja dens al dispozițiilor privind piața unică, implementarea și 
executarea corectă a acestor norme devin din ce în ce mai importante pentru a contribui 
efectiv la redresarea economică. Din păcate, statisticile privind deficitul în materie de 
transpunere înregistrat de statele membre în legătură cu normele pieței unice, precum și 
numărul tot mai ridicat de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, suscită 
preocupări serioase și demonstrează cât se poate de clar că încă nu valorificăm la maximum
beneficiile potențiale oferite de o piață unică completă.

Comunicarea Comisiei privind „O mai bună guvernanță a pieței unice”

În acest context, Comisia a prezentat o comunicare privind guvernanța pieței unice 
(COM(2012)0259), în care propune o abordare pe două niveluri în vederea îmbunătățirii 
implementării și a controlului aplicării normelor pieței unice. Pe de o parte, sunt avute în 
vedere progrese rapide în anumite domenii-cheie. Pe de altă parte, Comisia sugerează 
îmbunătățirea „ciclului de guvernanță” ținând seama de conceperea, implementarea, aplicarea 
și controlul aplicării normelor pieței unice.

Opinia raportorului

Raportorul salută comunicarea Comisiei, precum și propunerile și evaluările realizate de 
Comisie. Cu toate acestea, raportorul este de părere că aceste măsuri nu sunt suficiente, și nici 
îndeajuns de ambițioase pentru a avansa efectiv în direcția realizării pieței unice. În 
consecință, acesta concluzionează că, pe baza observațiilor și a apelurilor la acțiune descrise 
mai jos, Comisia trebuie să prezinte o propunere de act care să permită eliminarea 
deficiențelor existente care afectează guvernanța pieței unice.
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1. Nivelul legislativ: o mai bună evaluare a impactului

Având în vedere abordarea fragmentată, atât în faza pregătitoare a eventualelor acte 
legislative noi, cât și în fața de implementare ulterioară din trecut, sunt necesare o coordonare 
și o evaluare a impactului și a necesității unor instrumente noi privind piața unică.

Din aceste considerente, se propune:
 să se consolideze coordonarea în interiorul Comisiei, să se evalueze mai bine 

necesitatea unor instrumente noi și, astfel, să se asigure o coerență sporită înainte ca 
un act legislativ să fie propus

 să se opteze în favoarea unor regulamente, nu a unor directive, după caz
 să se introducă un „test al pieței unice”, care să măsoare impactul noii legislații la 

nivel național asupra pieței unice
 să se analizeze posibilitatea extinderii domeniului de aplicare al Directivei 98/34/CE 

(Directiva privind notificarea) la alte sectoare.

2. Transpunerea și implementarea: eforturi în direcția transparenței și a coerenței

Deși transpunerea dreptului UE în legislația națională ar putea fi percepută ca fiind o tehnică 
pur juridică a statelor membre, există un potențial considerabil da îmbunătățire a guvernanței 
pieței unice chiar și în acest stadiu.

Transpunând toate măsurile legate de un act legislativ al Uniunii fără întârziere și în mod 
concertat, transpunerea devine mai transparentă și mai coerentă, reflectând acordul stabilit la 
nivelul Uniunii. De asemenea, cu toate că există deja un instrument care compară dispozițiile 
directivelor adoptate la nivelul Uniunii cu dispozițiile aferente de la nivel național, și anume 
așa-numitele „tabele de corespondență”, valoarea sa adăugată sub aspectul transparenței abia 
dacă a fost exploatată. În spiritul unei mai bune legiferări, enunțate în Acordul 
interinstituțional dintre Parlament, Consiliu și Comisie (2003/C 321/01), este de preferat 
așadar să se elaboreze mai des aceste tabele de corespondență și să se scoată mai rapid la 
lumină discrepanțele dintre legislația Uniunii și cea națională. 

3. Monitorizarea și controlul aplicării: responsabilizarea actorilor-cheie și utilizarea 
instrumentelor existente

Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii și, prin urmare, a dispozițiilor privind 
piața unică, este prevăzută în tratate și atribuită Comisiei. Acest aspect este reflectat în mod 
obișnuit în procedurile privind încălcarea dreptului comunitar. Cu toate acestea, monitorizarea 
ar trebui înțeleasă ca fiind o succesiune de acțiuni mai complexă și pe mai multe niveluri, în 
care procedura de încălcare reprezintă doar ultima etapă. Având în vedere procesul îndelungat 
al procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar și sensibilitatea cauzelor aflate pe rol în 
instanță, ar trebui utilizați mediatori de aplicare suplimentari și, în cele din urmă, de control al 
aplicării.

Acest lucru conduce la următoarele observații:
 Ca și în alte domenii, guvernanța pieței unice ar avea de câștigat de pe urma unui

schimb mai pronunțat și mai eficient de experiențe și bune practici între funcționarii 
publici de la nivelul Uniunii și cei de la nivelul statelor membre.
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 Dincolo de evaluări pur statistice, este necesară o evaluare calitativă a implementării, 
care să permită o analiză a măsurilor care au un impact și o relevanță economică 
aparte pentru piața unică.

 Este important să se facă distincția între netranspunere și neconformitate cu dreptul 
Uniunii, prin care, în cazul unei înțelegeri diferite a actului legislativ subiacent, 
aceasta din urmă poate fi clarificată în cele din urmă numai de Curtea Europeană de 
Justiție.

 Dacă procedurile privind încălcarea dreptului comunitar necesită timp și ar trebui 
îmbunătățite în continuare, între timp, instrumente precum „EU sweeps”1 și „EU 
pilot”2 permit mai rapid depistarea a carențelor în materie de conformitate și găsirea de 
răspunsuri la eventuale cazuri de netranspunere sau neconformitate.

4. Domenii-cheie: definirea priorităților

Având în vedere numărul ridicat de dispoziții privind piața unică, este evident faptul că, în 
prezent, toate au aceeași relevanță și același impact asupra cetățenilor și a întreprinderilor. 
Dacă, ideal vorbind, toate aceste dispoziții au fost implementate și aplicate la un nivel 
uniform, pentru a realiza progrese concrete în ceea ce privește piața unică trebuie selectate 
domenii-cheie de acțiune. În acest sens, se sugerează să se analizeze îndeosebi relevanța 
economică și potențialul de creștere al domeniilor și instrumentelor specifice. Deși numărul
domeniilor-cheie și al instrumentelor propuse de Comisie ar trebui limitat și mai mult, o 
revizuire anuală a acestor priorități ar permite o reflecție asupra importanței domeniilor 
respective și un răspuns la recentele evoluții și la impactul acestora pe piața unică.

Concluzie

Pe baza acestor considerații, raportorul este de părere că, pentru a realiza progrese palpabile, 
este necesară o guvernanță mai clară și mai strictă a pieței unice. În acest scop, este important 
să se stabilească un cadru transparent și previzibil în care eventualele rezultate pozitive și 
negative ale statelor membre în ceea ce privește implementarea și aplicarea să se reflecte în 
mod adecvat și regulat. Un astfel de ciclu de guvernanță al pieței unice ar trebui avut în 
vedere în contextul semestrului european, în care se observă deja anumite aspecte de ordin 
economic și bugetar, precum și aspecte legate de ocuparea forței de muncă. Dată fiind 
importanța pieței unice, o evaluare periodică a stării sale ar reprezenta o valoare adăugată în 
raport cu aceste evaluări și ar întregi imaginea.

În afara de aceasta, raportorul consideră că un astfel de ciclu al guvernanței pieței unice ar 
trebui să ia exemplul ciclului semestrului european sau să fie integrat în semestrul însuși. 
Acest lucru ar permite un exercițiu regulat de evaluare a realizării pieței unice și de abordare a 
deficiențelor specifice apărute în statul membru respectiv, prin intermediul unor recomandări 
                                               
.
2 „EU Pilot” își are originea în Comunicarea Comisiei intitulată „Către o Europă a rezultatelor – aplicarea 
legislației comunitare” (COM(2007)0502 și funcționează din 2008. Procedura „EU pilot” permite cetățenilor și 
întreprinderilor să emită reclamații cu privire la aplicarea corectă a dreptului Uniunii, reclamații care vor fi 
ulterior examinate de Comisie și transmise mai departe statelor membre. Fiind o procedură preliminară 
procedurii de încălcare, EU pilot permite soluționarea problemelor și a neînțelegerilor în ceea ce privește 
implementarea și aplicarea într-o formă bazată pe cooperare.
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specifice fiecărei țări, după caz.

În acest scop, raportorul solicită o propunere de act pe baza articolului 26 alineatul (3) din 
TFUE. Această dispoziție din tratat prevede definirea orientărilor și a condițiilor necesare 
asigurării unui progres echilibrat în toate sectoarele vizate de normele pieței unice. 
Propunerea solicitată ar trebui să vizeze stabilirea cadrului necesar care permite definirea 
domeniilor prioritare și a principiilor unei mai bune legiferări în statele membre, să asigure 
măsurile de sprijin în statele membre și să ceară planuri de acțiune naționale. Toate acestea ar 
trebui să aibă ca rezultat final recomandări specifice fiecărei țări.

În această privință, Semestrul european ar trebui să servească drept platformă și ciclu pentru 
punerea la dispoziție a orientărilor politice menționate mai sus. În acest scop, se sugerează 
crearea unui pilon aferent pieței unice în dreptul aspectelor economice și bugetare.

În plus, raportorul propune sporirea responsabilității democratice și a rolului Parlamentului 
European și al parlamentelor naționale.

Cu ajutorul tuturor acestor măsuri propuse, printr-un spirit de inițiativă puternic din partea 
tuturor instituțiilor europene și printr-o asumare politică clară din partea statelor membre, 
raportorul consideră că o guvernanță mai robustă a pieței unice va contribui la eliminarea 
restricțiilor rămase și va permite tuturor actorilor să valorifice pe deplin avantajele celor patru 
libertăți.


