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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Piața unică a energiei 

1. reamintește că legislația UE în vigoare protejează drepturile consumatorilor și furnizează 
o bază solidă pentru o piață europeană competitivă a energiei; totuși, aceasta nu a fost 
transpusă încă în mod adecvat în legislația națională în mai multe state membre;

2. îndeamnă toate statele membre să pună în aplicare pe deplin al treilea pachet energetic, 
precum și altă legislație corelată a UE, respectând termenele agreate; solicită Comisiei să 
realizeze o monitorizare viguroasă a transpunerii acestor reguli;

3. reamintește faptul că Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede la 
articolul 194 că politica Uniunii privind energia este condusă de un spirit de solidaritate 
între statele membre; subliniază că finalizarea pieței interne de energie ar trebui să ia în 
considerare diferențele structurale socioeconomice dintre regiunile europene și nu ar 
trebui să împovăreze statele membre;

4. subliniază că este necesar să se acționeze urgent, la nivel național și la nivelul UE, în 
vederea eliminării barierelor de planificare și de reglementare privind investițiile în 
infrastructura energetică, cu scopul de a elibera potențialul pieței unice;

5. solicită Comisiei să promoveze măsuri urgente menite să elimine dezechilibrele privind 
infrastructura energetică existente în UE, care constituie un obstacol în finalizarea pieței 
interne de energie și în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020;

6. solicită statelor membre să furnizeze autorităților naționale de reglementare competențele 
și resursele necesare în vederea exercitării sarcinilor lor, de exemplu, monitorizarea și 
tratarea corespunzătoare a plângerilor consumatorilor; solicită Comisiei și Agenției 
pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) să 
propună recomandări cu privire la modul în care competențele de supraveghere ale 
autorităților naționale de reglementare ar putea fi îmbunătățite; solicită Comisiei să 
promoveze ameliorarea coordonării și a schimbului de bune practici și informații între 
autoritățile naționale de reglementare și autoritățile naționale și europene competente;

7. subliniază că există diferențe semnificative între facturile pentru energie, în funcție de 
furnizor, în ceea ce privește cantitatea și calitatea informațiilor furnizate consumatorilor 
de energie europeni; subliniază că este esențial să se furnizeze consumatorilor, în timp 
util, informații adecvate cu privire la consum și prețuri, pentru ca aceștia să își poată 
alege furnizorul de energie pe care îl doresc;

8. arată că în unele state membre ale UE, consumatorii s-au aflat până în prezent în 
imposibilitatea de a alege în mod liber furnizorii de energie și de a plăti un preț 
competitiv și corect pentru energia electrică; subliniază că ar trebui asigurate 
consumatorului servicii complete de consultanță și de formare pentru a asigura 
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participarea lor activă și că vor fi necesare campanii de informare a consumatorilor, 
pentru a beneficia de diseminarea sistemelor energetice inteligente; solicită Comisiei și 
statelor membre să stimuleze și să permită participarea consumatorilor la realizarea 
sistemelor energetice inteligente, în special prin conceperea de programe de finanțare 
accesibile, eficiente și transparente, precum și să promoveze contoarele inteligente care 
oferă consumatorilor o imagine clară a consumului lor de energie; subliniază că este 
necesar ca prețurile pentru gaze și energie electrică în Europa să fie rezonabile, 
transparente și ușor de comparat; subliniază nevoia de a promova facturarea transparentă 
și precisă, bazată pe consumul real, un format standard pentru facturi și diseminarea de 
instrumente de comparare a prețurilor clare, cuprinzătoare și eficiente, precum și o 
schimbare facilă și rapidă a furnizorului;

9. încurajează instituirea unei metodologii comune și a unui format comun, cuprinzător și 
simplu de utilizat pentru facturile aferente consumului de energie, cu un nivel minim de 
informații pe care furnizorii ar trebui să îl includă în facturi, pentru a permite 
consumatorilor să înțeleagă conținutul facturii de energie, oriunde pe teritoriul UE și, 
astfel, să utilizeze energia în mod mai economic și eficient;

10. subliniază rezultatele pozitive obținute în anumite state membre în care cerințele de 
economisire a energiei impuse în campanii energetice au condus la numeroase rezultate 
avantajoase, inclusiv la utilizarea mai largă a contoarelor de energie electrică inteligente 
în beneficiul consumatorilor;

11. atrage atenția asupra importanței măsurilor pentru creșterea eficienței energetice, în 
special în domeniul clădirilor; solicită statelor membre să asigure un număr suficient de 
auditori energetici, astfel încât auditul energetic să fie accesibil tuturor consumatorilor; 
solicită statelor membre și Comisiei ca, în viitorul cadru financiar multianual, să asigure 
resurse pentru finanțarea măsurilor privind eficiența energetică în sectorul clădirilor și, în 
special, în sectorul locuințelor; solicită statelor membre să implementeze un cadru juridic 
care să stimuleze și să asigure implicarea furnizorilor de servicii de energie în 
implementarea măsurilor pentru creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor;

Piața unică digitală

12. solicită Comisiei să monitorizeze piața și să abordeze lacunele legislative care constituie 
impedimente în realizarea integrală a pieței interne digitale și de telecomunicații;

13. amintește că o piață unică digitală, în care serviciile pot circula liber pe o piață cu 500 de 
milioane de consumatori, reprezintă un impuls esențial de competitivitate și creștere 
economică, prin furnizarea de locuri de muncă de înaltă calificare și prin facilitarea 
convergenței UE, ca o economie bazată pe cunoaștere;

14. subliniază că o piață europeană cu aproape 500 de milioane de persoane conectate la o 
bandă largă de mare viteză ar impulsiona extrem de mult dezvoltarea pieței interne; 
subliniază necesitatea conectării agendei digitale cu prestarea de noi servicii cum ar fi 
serviciile comerciale, de sănătate, de învățare, bancare și de guvernare electronice;

15. solicită statelor membre să implementeze punctual legislația UE privind telecomunicațiile 
și solicită Comisiei să examineze îndeaproape acest proces de implementare și să 
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penalizeze neimplementarea;

16. subliniază că realizarea unei Europe fără servicii de roaming pentru telecomunicațiile 
mobile ar trebui să constituie un obiectiv al UE, care trebuie atins ca mijloc de a asigura 
finalizarea pieței interne digitale și de telecomunicații, de a declanșa concurența dintre 
furnizorii de servicii, făcând posibilă intrarea noilor companii, aplicând drepturile 
consumatorilor și asigurând o platformă digitală și de telecomunicații coerentă și 
rezistentă pentru Uniune;

17. îndeamnă statele membre să asigure că autoritățile naționale de reglementare dețin 
resursele care să le permită să monitorizeze și să penalizeze calitatea inegală a serviciilor 
și că feedbackul consumatorilor este luat în considerare; solicită statelor membre să 
lanseze campanii de informare pentru a face cunoscute drepturile consumatorilor, pentru 
a crește puterea lor de negociere în raport cu furnizorii de servicii de comunicații;

18. solicită autorităților naționale de reglementare și organizațiilor consumatorilor să 
furnizeze o vedere de ansamblu transparentă și clară asupra serviciilor de telecomunicații 
și asupra prețurilor oferite consumatorilor; recomandă ca prețurile pentru serviciile de 
telecomunicații (de exemplu, voce, SMS, date) să fie prezentate într-un format unitar 
(preț pe minut, preț pe SMS, preț pe MB) pentru a facilita compararea serviciilor oferite 
și pentru a se asigura că pachetele sunt comparabile; o astfel de comparație ar trebui să 
includă alte elemente, cum ar fi perioada minimă și sancțiunile care pot influența, de 
asemenea, prețul; subliniază faptul că clienții ar trebui să poată accesa gratuit toate 
informațiile referitoare la opțiunile lor de servicii; pentru a limita efectele unei facturi-șoc 
și pentru a încuraja sensibilizarea consumatorilor, ar trebui să li se permită
consumatorilor să poată stabili limite de utilizare, nu numai pentru serviciile de roaming, 
ci și pentru cele naționale, în special în ceea ce privește datele, deoarece în multe cazuri 
aceștia nu sunt conștienți de efectul utilizării asupra facturilor lor;

19. solicită statelor membre să adopte măsurile necesare în vederea facilitării accesului 
operatorilor mai mici la piața de servicii mobile, caracterizată astăzi prin câțiva actori 
dominanți;

 Accesul IMM-urilor la finanțe, achiziții publice și măsuri de susținere

20. solicită Comisiei să îmbunătățească accesul IMM-urilor la piețele de capital prin 
raționalizarea informațiilor și prin simplificarea, eficientizarea și transparentizarea 
procedurilor de finanțare; solicită statelor membre să încurajeze participarea IMM-urilor 
la achizițiile publice prin lansarea de proceduri de achiziții publice electronice, 
simplificarea administrării, reducerea birocrației, împărțirea achizițiilor publice în loturi 
și accelerarea plăților către subcontractanți;

21. subliniază că participarea întreprinderilor din UE la achizițiile publice transfrontaliere 
rămâne extrem de scăzută și că întreprinderile din UE, în special IMM-urile, se confruntă 
cu dificultăți în participarea la achizițiile publice transfrontaliere ca urmare a existenței 
unor proceduri administrative diferite și complicate; salută reforma privind achizițiile 
publice propusă de Comisie și consideră că stabilirea unor principii comune la nivelul 
UE, împreună cu norme privind achizițiile publice flexibile, clare și simple, ar permite 
întreprinderilor, în special IMM-urilor, să exploateze mai bine oportunitățile oferite de 



PE480.801v02-00 6/9 AD\899786RO.doc

RO

achizițiile publice transfrontaliere; 

22. subliniază că sistemele naționale de achiziții publice electronice trebuie să avanseze 
pentru a facilita serviciile transfrontaliere, pentru a asigura realizarea unei piețe interne a 
serviciilor și pentru a pune pe deplin în aplicare Directiva privind serviciile;

23. solicită statelor membre și Comisiei să faciliteze oportunitățile de investiții pentru 
întreprinderile inovatoare de tip start-up prin eliminarea obstacolelor care împiedică 
apariția unei piețe de capital de risc la nivelul UE;

24. subliniază că este esențială stabilirea unui sistem de achiziții publice electronice la nivelul 
UE, care ar asigura o mai mare transparență și competitivitate și ar permite utilizarea mai 
eficientă a banilor publici;

25. solicită statelor membre să utilizeze structurile existente, precum și crearea „ghișeelor 
unice” pentru a simplifica și a facilita accesul la informații, prin intermediul cărora IMM-
urile pot aplica pentru fonduri europene, naționale și locale, având în vedere că „ghișeele 
unice” au o valoare adăugată mai mare atunci când sunt create în contul administrației 
existente și, prin urmare, nu au ca rezultat o sarcină suplimentară pentru contribuabili; 
subliniază importanța „ghișeelor unice” ca puncte de pornire fundamentale pentru a 
atrage și a permite investițiile private în domeniul cercetării și energiei și solicită 
Comisiei să consolideze măsurile de simplificare și transparentizare viitoare a cadrelor de 
finanțare europene, naționale și locale; solicită statelor membre să faciliteze accesul 
IMM-urilor la fonduri prin simplificarea normelor privind transmiterea datelor și să 
promoveze depozitele online de date pentru certificate și alte documente justificative;

26. solicită Comisiei și statelor membre să asigure acorduri care să permită IMM-urilor să 
funcționeze în întreaga Europă și să își comercializeze ideile, asigurându-le un acces mai 
bun la piețe și reducând birocrația;

27. atrage atenția asupra importanței dezvoltării de standarde europene, absolut necesare atât 
pentru realizarea pieței unice, cât și pentru creșterea competitivității UE pe plan 
internațional; solicită Comisiei să asigure accesul mai facil la standardele europene pentru 
IMM-uri și microîntreprinderi;

Comerțul electronic

28. salută creșterea importantă a comerțului electronic și atrage atenția asupra preocupărilor 
consumatorilor cu privire la securitatea tranzacțiilor efectuate; solicită statelor membre și 
Comisiei să consolideze cadrul legislativ care protejează consumatorii care utilizează 
comerțul electronic și să dezvolte un cadru care să promoveze certificarea site-urilor de 
comerț electronic, a instituțiilor financiare și a instituțiilor publice, din punctul de vedere 
al securității, astfel încât consumatorii să aibă încredere atunci când accesează aceste site-
uri;

29. subliniază nevoia urgentă ca UE să furnizeze încredere și mijloace pentru comerțul online 
întreprinderilor și consumatorilor, cu scopul de a dezvolta comerțul transfrontalier; 
solicită, prin urmare, simplificarea sistemelor de acordare a licențelor și crearea unui 
cadru eficient privind drepturile de autor;
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30. solicită statelor membre să pună rapid în aplicare Directiva privind drepturile 
consumatorilor și solicită Comisiei să utilizeze toate mijloacele disponibile în vederea 
stimulării unei mai bune penetrări a comerțului electronic ca practică comercială 
obișnuită, atât pentru tranzacțiile dintre întreprinderi și consumatori, cât și pentru cele 
dintre întreprinderi;

31. solicită instituirea unui „ghișeu unic” pentru TVA în fiecare stat membru în vederea 
facilitării comerțului electronic transfrontalier pentru IMM-uri și antreprenori;

Piața unică pentru servicii

32. regretă faptul că libera circulație a serviciilor, reprezentând 70 % din PIB-ul Uniunii, este 
constrânsă în mod sever de obstacole administrative și reglementări naționale divergente; 
solicită, prin urmare, o directivă privind serviciile implementată pe deplin și extinsă, care 
acoperă toate serviciile în contextul unei economii moderne, bazată pe cunoaștere;

33. subliniază că guvernarea electronică este deosebit de benefică pentru cetățenii și IMM-
urile din UE, oferind avantaje datorate costurilor administrative scăzute, întrucât, adesea, 
cetățenii și IMM-urile se confruntă cu obstacole insurmontabile atunci când operează la 
nivel transfrontalier în UE;

34. constată că obstacolele majore în calea accesului transfrontalier la serviciile electronice 
ale administrațiilor publice sunt legate de utilizarea semnăturilor și identificării 
electronice și de lipsa interoperabilității sistemelor de guvernare electronică la nivelul 
UE; solicită Comisiei revizuirea Directivei privind semnătura electronică pentru a asigura 
recunoașterea mutuală a semnăturii electronice;

35. subliniază că aplicațiile de guvernare electronică trebui revizuite și, dacă este necesar, 
modificate pentru a fi accesibile și pentru utilizatorii nerezidenți; subliniază că 
interoperabilitatea este necesară la nivel local, regional și național, precum și la nivelul 
UE;

36. solicită statelor membre să utilizeze instrumentele TIC pentru a îmbunătăți transparența și 
responsabilizarea, pentru a reduce sarcinile administrative, a îmbunătăți procesele 
administrative, a reduce emisiile de dioxid de carbon, a economisi resursele publice și a 
contribui la o democrație mai participativă, consolidând în același timp nivelul de 
încredere și de convingere;

37. regretă că propunerea legislativă, care vizează să asigure până în 2015 accesibilitatea 
deplină a site-urilor de internet ale sectorului public, este amânată; salută foaia de parcurs 
privind incluziunea digitală și solicită punerea în aplicare a Inițiativei privind 
accesibilitatea site-urilor web (WAI) și a Orientărilor privind accesibilitatea conținutului 
web (WCAG) pentru portalurile de guvernare electronică;

38. atrage atenția că pentru călători este încă dificil să rezerve și să cumpere bilete pentru o 
călătorie multimodală pe teritoriul UE și solicită Comisiei, statelor membre și 
întreprinderilor din sectorul transporturilor să asigure, până în 2015, realizarea unui 
sistem integrat, multimodal, de emitere a biletelor;

39. salută inițiativa privind facturarea electronică, care vizează să transforme facturarea 
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electronică în metoda predominantă de facturare în UE până în 2020, precum și decizia 
Comisiei de a înființa Forumul european multipartit privind facturarea electronică 
(EMSFEI);

40. subliniază beneficiile substanțiale oferite de facturarea electronică (perioade de plată mai 
scurte, mai puține erori, o colectare mai eficientă a TVA, reducerea costurilor de 
imprimare și de expediere și procesarea integrată a activității comerciale) si invită 
industria și organizațiile europene de standardizare să își continue eforturile pentru a 
promova convergența către un model comun de date pentru facturarea electronică;

41. subliniază faptul că diferențele privind reglementarea semnăturilor electronice în statele 
membre rămân un obstacol major în calea bunei funcționări a pieței unice a UE, în 
special în ceea ce privește furnizarea de servicii; consideră că este esențială stabilirea 
unui sistem unic de recunoaștere a semnăturilor electronice în întreaga UE;

42. subliniază importanța securității juridice, a unui mediu tehnic clar și a unor soluții 
deschise și interoperabile privind facturarea electronică, bazate pe cerințe juridice, pe 
operațiuni comerciale și pe standarde tehnice comune, pentru facilitarea adoptării pe 
scară largă;
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