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SUGESTII

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

1. sprijină ideea Comisiei de a lansa Actul privind piața unică, o dezbatere globală și 
pragmatică în întreaga Europă cu privire la beneficiile și costurile pieței interne și 
solicită Comisiei să asigure punerea în aplicare eficientă a normelor pieței interne, 
pentru a reduce povara administrativă asupra cetățenilor; 

2. salută obiectivul de a plasa cetățenii europeni în centrul pieței unice, ca protagoniști 
ai relansării economice a Europei, ceea ce ar putea să le redea încrederea în piața 
unică; 

3. împărtășește convingerea că realizarea perfectă a pieței unice europene ar trebui să 
constituie baza finalizării procesului de integrare politică și economică;

4. împărtășește obiectivul de a construi, împreună, o piață competitivă unică la nivel 
european și dorința de a crea o economie socială de piață mai ambițioasă, care să 
facă față încercărilor cu care ne confruntăm azi, să creeze noi oportunități de ocupare 
a forței de muncă și să promoveze o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii, care să reprezinte un avantaj comun pentru mediul de afaceri și cetățeni 
deopotrivă;

5. salută apelul adresat de Comisie statelor membre de a-și reduce deficitul în 
transpunerea directivelor privind piața unică la 0,5% și de a-și prezenta tabelele de 
corespondență cu măsurile de transpunere luate;

6. reiterează solicitările sale în vederea unei reduceri stricte a duratei procedurilor de 
încălcare a dreptului comunitar inițiate de Comisie, care sunt menite să determine 
statele membre să se conformeze legislației UE, dar regretă ferm faptul că aceste 
proceduri nu au un efect direct asupra cetățenilor UE sau a rezidenților care pot 
deveni victime ale neaplicării legislației UE;

7. afirmă că statele membre au datoria de a adopta și de a pune în aplicare legislația 
europeană privind piața internă și drepturile aferente ale cetățenilor europeni;

8. sprijină dezideratul Comisiei de a spori consultările cu societatea civilă (părți 
interesate, ONG-uri, sindicate, angajatori etc.) în vederea pregătirii textelor 
legislative referitoare la piața internă;

9. consideră că procesul de petiționare poate reprezenta o contribuție pozitivă pentru o 
mai bună abordare a cetățenilor privind piața internă;

10. consideră că UE trebuie să schimbe percepția cetățenilor referitoare la piața unică,  
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făcându-i să devină conștienți și să înțeleagă avantajele pe care aceasta le oferă;

11. invită Comisia să adopte cât mai repede o „Cartă a cetățenilor” clară privind dreptul 
de a locui și de lucra oriunde în UE și să dezvolte o comunicare multilingvă orientată 
către problemele cotidiene cu care se confruntă cetățenii atunci când se deplasează, 
fac cumpărături sau vând bunuri în întreaga Europă, precum și către normele sociale, 
de sănătate, de protecție a consumatorilor și a mediului pe care aceștia se pot baza;

12. solicită o promovare reală a ghișeelor unice „Drepturile dumneavoastră în UE” 
destinate cetățenilor care caută consiliere și compensații, pentru a-i face pe cetățenii 
europeni conștienți de realitățile pieței interne, considerând că Parlamentul European 
ar trebui să fie direct interesat în acest sens în cadrul strategiei sale de comunicare;

13. solicită Comisiei să prezinte propuneri practice pentru a extinde protecția 
consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale la micile întreprinderi și la 
fiecare cetățean în parte;

14. încurajează recurgerea la mecanisme alternative de soluționare a litigiilor în cadrul 
pieței interne, cu opțiunea de a avea acces la acestea prin proceduri online;

15. remarcă rolul pozitiv al SOLVIT în realizarea de economii pentru cetățenii europeni 
și în rezolvarea pe cale informală a problemelor cu care se confruntă cetățenii și 
mediul de afaceri ca urmare a punerii inadecvate în aplicare a legislației privind piața 
internă de către autoritățile publice;

16. apreciază cu deosebit interes toate eforturile menite să ofere UE o rețea de transport 
modernă, mai eficientă și mai eficace, care să elimine distanțele și să-i apropie pe 
cetățenii europeni, contribuind la consolidarea sentimentului de apartenență și 
cetățenie europeană;

17. consideră că o îmbunătățire a sistemelor de protecție a consumatorilor și a datelor în 
întreaga UE poate asigura încrederea consumatorilor în tranzacțiile transfrontaliere 
online;

18. subliniază faptul că implementarea pieței unice trebuie să continue cu respectarea 
deplină a drepturilor cetățenilor și rezidenților Uniunii, în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale.


