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SUGESTII

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

A. întrucât, drept consecință a crizei economice și financiare, nivelul investițiilor a scăzut în 
UE cu aproximativ 15 % față de vârful din 2007;

B. întrucât acest deficit de investiții împiedică redresarea economică, crearea de locuri de 
muncă, creșterea pe termen lung și competitivitatea sectorului nostru industrial, precum și 
a pieței unice în general, și pune în pericol atingerea obiectivelor prevăzute de Strategia 
Europa 2020;

C. întrucât revizuirea și îmbunătățirea cadrului de guvernanță economică ar trebui să se 
bazeze pe o abordare holistică, care să includă un ansamblu de politici interconectate și 
reciproc coerente prin care să se stimuleze o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și competitivitatea, și care să ducă la crearea de locuri de muncă mai 
bune și durabile, în loc să se axeze exclusiv pe reducerea deficitului, și întrucât eliberarea 
potențialului unei piețe unice care să funcționeze bine, în mod eficace și echilibrat, având 
o bază industrială consolidată, constituie de asemenea o premisă esențială pentru 
realizarea acestor obiective;

D. întrucât Comisia ar trebui să supravegheze piața unică, luând în considerare calitatea 
punerii în aplicare a măsurilor pertinente pentru cadrul de guvernanță economică; întrucât, 
în bilanțul anual de guvernanță și în tabloul de bord, Comisia ar trebui să includă 
obstacolele ce se află în calea punerii în aplicare a legislației privind piața unică; întrucât 
monitorizarea ar trebui să evalueze în ce măsură consumatorii, cetățenii și agenții 
economici beneficiază de pe urma pieței unice și să țină cont de provocările cu care se 
confruntă consumatorii și agenții economici care își desfășoară activitatea în cadrul pieței 
unice, mai ales în anumite regiuni în care statele membre nu au pus în aplicare legislația 
privind piața unică sau nu au asigurat respectarea acesteia;

E. întrucât finalizarea pieței unice în domeniul achizițiilor publice și al protecției 
consumatorilor ar contribui la creșterea PIB-ului cu 300 de miliarde de euro pe an;

F. întrucât se pune în aplicare un plan de investiții pentru Europa pentru a mobiliza, în 
următorii trei ani, 315 miliarde de euro sub formă de investiții noi;

G. întrucât Uniunea Europeană se confruntă cu o criză profundă în domeniul competitivității 
în contextul unei economii mondiale tot mai agresive și în contextul pieței unice, contexte 
în care doar economiile competitive vor putea crea locuri de muncă și vor putea ridica 
nivelul de trai al cetățenilor lor,

1. salută faptul că, în comunicările sale intitulate „Un plan de investiții pentru Europa” 
(COM(2014)0903) și „Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de 
Pactul de stabilitate și de creștere” (COM(2015)0012) și în propunerea sa de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice 
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(COM(2015)0010), Comisia subliniază ca prioritară nevoia de a pune în concordanță 
directă revizuirea cadrului de guvernanță economică și nevoile economiei reale, de a 
finaliza piața unică și de a crea o piață unică electronică;

2. consideră cadrul de guvernanță economică ca fiind o inițiativă politică de primă 
importanță ce se află la baza obiectivelor Strategiei Europa 2020 și ale inițiativelor 
emblematice menite să asigure realizarea deplină a potențialului de creștere încă 
nefructificat al pieței unice; consideră că, prin deblocarea potențialului de creștere al pieței 
unice, statele membre vor îndeplini mai ușor obiectivele incluse în cadrul de guvernanță 
economică; mai mult, consideră că actorii principali de pe piața unică sunt consumatorii și 
agenții economici;

3. subliniază faptul că piața unică este factorul-cheie care asigură creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă și că domeniul-cheie pentru creștere este piața unică 
electronică, care este o piață reală pentru vânzările online la nivel transfrontalier de 
bunuri, servicii și achiziții publice;

4. subliniază faptul că această criză economică a dovedit în mod clar importanța consolidării 
și ghidării economiei Uniuni Europene și a statelor membre pe calea cercetării și inovării, 
a tehnologiei și a cunoașterii prin facilitarea accesului la piață și a mobilității atât pentru 
consumatori, cât și pentru agenții economici, prin consolidarea pieței unice electronice, 
combaterea fragmentării pieței unice pe teritoriul Uniunii, punând în aplicare și asigurând 
în mod corespunzător în statele membre respectarea legislației privind piața unică, precum 
și prin creșterea investițiilor în economia reală, în special în sectoarele care contribuie la 
dezvoltarea durabilă, la eficiența utilizării resurselor și la tranziția energetică, promovând 
totodată creșterea economică însoțită de o rată ridicată a ocupării forței de muncă și 
convergența economică între statele membre și reducând decalajul dintre statele membre 
ce fac parte din zona euro și cele ce nu fac parte din această zonă;

5. consideră că revizuirea guvernanței economice europene ar trebui să meargă mână în 
mână cu revizuirea Strategiei globale Europa 2020 și a ciclului Semestrului european în 
vederea stimulării creșterii economice durabile și competitive; prin urmare, solicită să se 
adopte o abordare nouă față de piața unică și piața unică digitală în cadrul revizuirii 
Strategiei Europa 2020, prin includerea corespunzătoare a sectoarelor/obiectivelor 
prioritare legate de piața unică într-un set nou, simplificat de orientări, rubrici sau 
inițiative emblematice;

6. salută analiza eficacității acestui cadru cu scopul de a se evalua eficacitatea și 
uniformitatea aplicării normelor de guvernanță de către Comisie, Consiliu și statele 
membre; consideră că această analiză ar trebui să inspire o reevaluare a cadrului de 
guvernanță a pieței unice numai dacă este cazul și ar trebui să exploreze eventualele efecte 
de sinergie între cele două procese;

7. reafirmă solicitarea sa de a se institui proceduri care să asigure implicarea corespunzătoare 
a Parlamentului European în ciclul de guvernanță economică, pregătindu-se astfel terenul 
pentru adoptarea de către Parlament și Consiliu a măsurilor necesare pentru consolidarea 
guvernanței pieței unice, mai ales a celor ce vizează domeniile în care cadrul juridic al 
Uniunii este determinat prin procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 294 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
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8. reamintește invitația sa adresată Comisiei și Consiliului de a încheia un acord 
interinstituțional cu Parlamentul în scopul asigurării unui rol clar pentru Parlament în 
întregul proces al Semestrului;

9. consideră că actualul cadru de guvernanță economică trebuie să fie mai cuprinzător, mai 
transparent și mai puțin complex, ținând cont de particularitățile naționale, și că 
prioritățile politice trebuie să fie de asemenea dezbătute într-un mod mai cuprinzător, cu 
participarea părților interesate vizate, rămânând independente de interesele inerente; 

10. consideră că parlamentele naționale ar trebui să participe într-un mod mai semnificativ la 
procesul de punere efectivă în aplicare a măsurilor prevăzute în cadrul de guvernanță 
economică și în contextul guvernanței pieței unice;

11. subliniază importanța unei creșteri economice și creări de locuri de muncă reînnoite, 
pentru ca cetățenii să accepte cadrul de guvernanță economică, și invită, prin urmare, 
Comisia să îmbunătățească mediul de afaceri din Europa, acordând o atenție deosebită 
IMM-urilor, înlăturării birocrației și accesului la finanțare; reamintește în această privință 
necesitatea de a oferi sprijin IMM-urilor pentru a le asigura accesul și la piețele din afara 
UE, cum ar fi Statele Unite, Canada, China și India;

12. insistă ca evaluarea situației de pe piața unică să devină parte integrantă a cadrului de 
guvernanță economică, punând bazele unui ciclu anual al pieței unice prin consolidarea, în 
cadrul Semestrului european, a unui pilon dedicat pieței unice; observă că un astfel de 
cadru de politici integrat ar putea contribui în mod semnificativ la identificarea 
obstacolelor din calea funcționării pieței unice, îmbunătățind totodată implementarea 
normelor UE în materie de guvernanță economică; subliniază faptul că punerea deplină în 
aplicare a directivelor privind achizițiile publice, în special a normelor privind criteriile de 
atribuire, poate ajuta autoritățile publice să gestioneze mai bine resursele publice și să 
evite pe termen lung costurile sociale și cele de mediu, ceea ce va avea un efect pozitiv 
asupra stabilității finanțelor publice;

13. este ferm convins că eforturile trebuie axate pe prioritățile principale ale pilonilor din 
cadrul Semestrului european; subliniază că este important să se accentueze domeniile care 
asigură o valoare adăugată europeană semnificativă în conformitate cu principiile 
subsidiarității și proporționalității; invită Comisia să coopereze cu statele membre la 
identificarea unor modalități prin care să se asigure punerea în aplicare într-un mod mai 
eficace a acestor principii;

14. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului un raport anual privind integrarea pieței unice, 
în care să se acorde o atenție specială domeniilor-cheie cu cel mai ridicat potențial de 
creștere economică și de creare a locurilor de muncă de calitate și durabile, evaluând 
eficacitatea implementării recomandărilor specifice fiecărei țări, precum și implementarea 
și consolidarea de către statele membre a legislației privind piața unică, și subliniază că 
această evaluare ar putea reprezenta o contribuție la Analiza anuală a creșterii;

15. reamintește că buna guvernanță economică și impactul acesteia pot să dea rezultate numai 
în cazul implicării părților interesate vizate; subliniază nevoia unei abordări holistice din 
partea UE, a statelor membre, a regiunilor, a municipalităților și a părților interesate în 
ceea ce privește punerea în aplicare și elaborarea de politici; invită Comisia și statele 
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membre să garanteze principiul democratic al dialogului cu societatea civilă, implicând în 
mod sistematic toate părțile interesate vizate în guvernanța economică și, în special, în 
procesul Semestrului european.

16. subliniază oportunitatea canalizării unor fonduri publice și private suplimentare către 
proiecte viabile cu o valoare adăugată reală pentru economia socială de piață din Europa și 
subliniază faptul că sectoarele-cheie ale pieței unice – transportul, energia, serviciile și 
produsele, cercetarea și inovarea – și piața unică digitală reprezintă cel mai adecvat (cel 
mai potrivit) cadru pentru eligibilitatea investițiilor în rezerva de proiecte de investiții;

17. salută marja de manevră suplimentară oferită de clauza privind investițiile, astfel cum este 
definită de Comisie în comunicarea sa privind flexibilitatea; consideră că această nouă 
posibilitate ar trebui folosită la potențialul său maxim pentru a încuraja statele membre să 
investească mai mult în proiecte cu o valoare adăugată europeană clară, precum cele 
strâns legate de dezvoltarea ulterioară a pieței unice și a pieței unice digitale; consideră că 
investițiile specifice și reformele din sectoarele-cheie de creștere ale pieței unice și cele ce 
vizează modernizarea administrațiilor publice – în special cele referitoare la guvernarea 
electronică și la achizițiile publice electronice – ar trebui să fie tratate ca reforme 
structurale;

18. este îngrijorat de faptul că în unele state membre nu sunt puse în aplicare recomandările 
specifice fiecărei țări, doar 12 % dintre aceste recomandări fiind luate pe deplin în 
considerare în 2013; subliniază că este nevoie de o punere în aplicare mai bună a 
recomandărilor specifice fiecărei țări pentru a sprijini creșterea și locurile de muncă; invită 
Comisia să consolideze aderarea statelor membre la recomandările specifice fiecărei țări 
prin implicarea mai semnificativă a parlamentelor naționale. 
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