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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. salută raportul Comisiei intitulat „Piața unică în ochii oamenilor” (SEC(2011)1003) drept 
un instrument util de comunicare a principalelor preocupări ale cetățenilor către factorii de 
decizie politică și de informare a cetățenilor și a întreprinderilor cu privire la problemele 
cu care se pot întâlni pe piața internă;

2. salută activitatea „ghișeelor unice”, care simplifică accesul la informații cu privire la 
oportunitățile de afaceri din statele membre, centralizând, într-un punct de contact național 
unic, toate formalitățile necesare pentru înființarea unei întreprinderi;

3. salută rolul pozitiv jucat de SOLVIT, Europa ta – Consiliere, Rețeaua întreprinderilor 
europene, Centrele europene pentru consumatori, Centrul de contact Europa Direct și 
Serviciul european pentru ocuparea forței de muncă în furnizarea de soluții la problemele 
reale de pe piața internă; solicită Comisiei să găsească modalități de a îmbunătăți 
coordonarea dintre aceste servicii și de a evita suprapunerea eforturilor și a resurselor;

4. invită Comisia să se concentreze asupra creării unui punct unic de contact direct pentru 
cetățeni și consumatori prin intermediul reprezentanțelor Comisiei din fiecare stat 
membru; consideră că un punct unic de contact direct în fiecare stat membru ar contribui 
cu adevărat la facilitarea accesului cetățenilor, al consumatorilor și al întreprinderilor pe 
piața internă;

5. ia act de numărul mare de petiții primite de Comisia pentru petiții a Parlamentului care se 
referă la problemele cu care se confruntă cetățenii pe piața internă, în special în ceea ce 
privește transpunerea sau punerea în aplicare incorectă a dreptului UE; invită Comisia să 
includă în raportul său concluziile și rezultatele petițiilor adresate Comisiei pentru petiții a 
Parlamentului; subliniază faptul că procesul de petiționare ar trebui utilizat mai bine, în 
vederea îmbunătățirii procesului legislativ al UE, inter alia prin sensibilizarea cetățenilor 
cu privire la dreptul lor de a depune o petiție;

6. invită Comisia să identifice principalele acte legislative ale UE relevante pentru fiecare 
dintre preocupările evidențiate, astfel încât să ofere cetățenilor, consumatorilor și 
întreprinderilor informații utile, precum și o mai bună înțelegere a raportului;

7. invită Comisia să sublinieze, în rapoartele viitoare, acțiunile corespunzătoare pentru care 
este responsabilă în mod evident, cum ar fi adoptarea de măsuri adecvate și oportune, în 
cazul transpunerii incorecte a legislației UE de către statele membre, asigurând punerea în 
aplicare adecvată a dreptului UE și revizuirea legislației inadecvate;

8. invită Comisia să elaboreze un tabel pentru fiecare dintre preocupările evidențiate, 
indicând actorii responsabili cu găsirea de soluții pentru fiecare dintre cauzele profunde 
identificate;
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9. invită Comisia să găsească modalități de a combina Raportul privind cetățenia UE cu 
raportul intitulat „Piața unică în ochii oamenilor” în viitor, astfel încât să fie evitate 
suprapunerea și confuzia, precum și riscul de a separa problemele de soluții;


