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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la consolidarea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor
(2020/2020(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, 

– având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, 

– având în vedere Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 
28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor 
noi reglementări referitoare la profesii 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1724 din 2 octombrie 2018 privind înființarea 
unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la 
servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 1024/2012, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un sector european al comerțului cu 
amănuntul adaptat la secolul 21” din 19 aprilie 2018 (COM(2018)0219), 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2018 referitoare la pachetul privind piața 
unică1,

– având în vedere studiul intitulat „Contribuția la creșterea economică: Piața unică a 
serviciilor - Realizarea de beneficii economice pentru cetățeni și întreprinderi” din 
februarie 2019, comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „Identificarea și 
înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice” (COM(2020)0093), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 privind un plan de acțiune 
pe termen lung pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor 
pieței unice (COM(2020)0094), 

– având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Directiva privind serviciile și Directiva privind recunoașterea calificărilor 
profesionale sunt instrumente esențiale pentru eliminarea barierelor din calea liberei 
circulații a serviciilor în cadrul Uniunii Europene, însă potențialul pieței unice a 

1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0511.
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serviciilor este încă în mare măsură neexploatat;

B. întrucât serviciile reprezintă aproximativ 70 % din totalul activităților economice din 
UE și o proporție similară din ocuparea forței de muncă, în timp ce ponderea serviciilor 
în comerțul intra-UE este de doar aproximativ 20 %;

C. întrucât studiile arată că beneficiile potențiale ale finalizării pieței unice a serviciilor 
prin punerea în aplicare efectivă și o mai bună armonizare a reglementărilor ar putea fi 
de cel puțin 297 miliarde EUR, reprezentând 2 % din PIB-ul UE;

D. întrucât UE se confruntă în prezent cu o recesiune și o creștere a șomajului cauzate de 
pandemia de COVID-19, prin urmare, finalizarea pieței unice a serviciilor este o 
modalitate inteligentă și eficientă de a crea creștere economică fără cheltuieli publice 
suplimentare;

E. întrucât este necesară o piață a serviciilor mai integrată și interconectată pentru a 
combate schimbările climatice, a crea o economie sustenabilă și a valorifica întregul 
potențial al Pactului ecologic european;

F. întrucât fragmentarea, reglementările naționale restrictive și supra-reglementarea nu 
numai că împiedică întreprinderile, ci îi afectează, de asemenea, pe consumatori, care 
dispun de mai puține opțiuni și plătesc prețuri mai mari;

G. întrucât punerea în aplicare efectivă a normelor existente și eliminarea cerințelor 
excesive depind de statele membre;

H. întrucât punerea în aplicare incompletă a legislației existente creează lacune în materie 
de asigurare a respectării acesteia, deoarece dispozițiile care nu sunt puse în aplicare în 
mod corespunzător ar putea fi, de asemenea, imposibil de pus în aplicare în mod 
eficient;

I. întrucât procedurile administrative greoaie, reglementările naționale divergente și, în 
special, obstacolele în calea accesului la informațiile necesare au creat discriminare și 
au complicat participarea la comerțul transfrontalier, în special pentru întreprinderile 
mai mici;

Abordarea barierelor din cadrul pieței unice 

1. subliniază că promovarea pieței unice, inclusiv a liberei circulații a serviciilor și a 
persoanelor, este esențială pentru a lupta împotriva crizei economice cauzate de 
COVID-19; îndeamnă toate statele membre să reducă restricțiile privind libera circulație 
în cadrul pieței unice cât mai curând posibil;

2. subliniază faptul că, pe întreg teritoriul Uniunii Europene, birocrația, practicile 
administrative împovărătoare și restricțiile de reglementare pentru furnizorii de servicii 
creează obstacole nejustificate care îi privează pe cetățeni de locuri de muncă, pe 
consumatori de opțiuni și pe antreprenori de oportunități;

3. reamintește că Directiva privind serviciile urmărește să reducă fragmentarea, să 
aprofundeze integrarea pieței unice și să pregătească terenul pentru ca atât 
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întreprinderile, cât și consumatorii să își valorifice pe deplin potențialul;

4. reamintește că Directiva privind serviciile și Directiva privind calificările profesionale 
se bazează pe recunoașterea reciprocă pentru a facilita libera circulație a serviciilor;

5. regretă faptul că statele membre utilizează frecvent motive de interes public pentru a-și 
izola piața internă; subliniază că cerințele, cum ar fi restricțiile teritoriale și testele 
privind necesitățile economice, creează obstacole nejustificate în calea stabilirii 
transfrontaliere;

6. reamintește importanța propunerii Comisiei pentru o procedură de notificare revizuită în  
materie de servicii; regretă că propunerea nu a putut fi adoptată din cauza absenței unui 
acord în Consiliu;

7. ia act de faptul că scopul propunerii legislative a Comisiei privind un card electronic 
european pentru servicii era de a elimina barierele administrative care rămân în vigoare; 
subliniază că astfel de obstacole sunt costisitoare pentru furnizorii de servicii și continuă 
să constituie un factor important de descurajare a furnizării transfrontaliere de servicii 
pe piața unică;

8. îndeamnă statele membre să asigure punerea în aplicare corespunzătoare a legislației 
actuale și să evite supra-reglementarea și cerințele inutile, înlesnind, astfel, prestarea 
transfrontalieră de servicii și asigurând condiții de concurență echitabile; 

9. solicită parlamentelor naționale să sprijine activ aplicarea directivei și să-și folosească 
competențele de control față de autoritățile naționale;

10. îndeamnă părțile interesate, comunitatea de afaceri și partenerii sociali să își asume rolul 
care le revine invitând guvernele să revitalizeze sectorul european al serviciilor; 

Asigurarea aplicării legislației în vigoare

11. ia act de faptul că libera circulație a serviciilor se află în centrul pieței unice și ar putea 
genera câștiguri economice substanțiale, cu condiția să existe o aplicare suficientă și 
activă a reglementărilor de către autoritățile locale și regionale, instanțele naționale și 
Comisie; 

12. subliniază faptul că întreprinderile și consumatorii din întreaga Uniune Europeană 
suferă din cauza unei puneri în aplicare necorespunzătoare; încurajează Comisia să 
acorde prioritate măsurilor de punere în aplicare și să reducă barierele în zonele cu un 
impact economic semnificativ; 

13. subliniază că statele membre invocă prea des motive imperative de interes public într-un 
mod care dăunează pieței interne a serviciilor; invită Comisia să îmbunătățească 
monitorizarea performanței statelor membre în ceea ce privește transpunerea și punerea 
în aplicare a legislației; 

14. încurajează Comisia să utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a asigura 
aplicarea deplină a normelor existente; solicită accelerarea procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor ori de câte ori sunt identificate încălcări majore ale legislației 
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pertinente;

15. solicită o intensificare a eforturilor Comisiei pentru a asigura o coordonare și un schimb 
de informații eficiente între statele membre, astfel încât să se evite procedurile și 
controalele duble pentru prestarea transfrontalieră de servicii;

16. îndeamnă Comisia și statele membre să respecte planul de acțiune pe termen lung 
pentru o mai bună punere în aplicare și executare a normelor privind piața unică, astfel 
încât să se maximizeze potențialul pieței unice a serviciilor.

Promovarea clarității cadrului de reglementare: portalurile naționale de informații

17. subliniază importanța portalului digital unic ca punct de acces online pentru 
informațiile, procedurile și serviciile de asistență de la nivelul UE și de la nivel național 
pe piața unică; 

18. recomandă ca statele membre să pună în aplicare portalul digital unic într-un mod 
favorabil IMM-urilor, prin furnizarea de informații, servicii și proceduri de asistență 
orientate către utilizator pe portal, astfel încât acesta să devină, pe cât posibil, un ghișeu 
unic virtual și să asigure un nivel maxim de abordare centrată pe utilizator; 

19. recomandă Comisiei și statelor membre să ofere în mod sistematic informații ușor de 
utilizat pe portalul digital unic pentru toate noile acte legislative ale UE care creează 
drepturi sau obligații pentru cetățeni și întreprinderi;

20. îndeamnă statele membre, având în vedere criza actuală, să accelereze procesul de 
digitalizare, îndeosebi în ceea ce privește procedurile care afectează întreprinderile;

21. recomandă Comisiei să acorde asistență autorităților naționale din fiecare stat membru 
prin crearea unui portal național de informații privind piața unică, care să ofere 
consumatorilor, angajaților și întreprinderilor următoarele informații:

(a)normele naționale și ale UE pe care întreprinderile trebuie să le aplice în statul 
membru în cauză;

(b)acțiunile pe care întreprinderile trebuie să le întreprindă pentru a respecta aceste 
norme, sintetizate pe procedură, cu îndrumări etapă-cu-etapă;

(c)documentele pe care întreprinderile trebuie să le dețină și în ce interval de timp; 
(d)autoritățile pe care trebuie să le contacteze întreprinderile pentru a obține autorizarea 

necesară etc.;

22. recomandă ca portalurile naționale de informații să ajute întreprinderile străine ce 
doresc să desfășoare activități de afaceri în statul membru în cauză, precum și 
întreprinderile locale care doresc să exporte servicii și bunuri către alte state membre; 

23. îndeamnă portalurile naționale de informații din statele membre să coopereze pentru ca 
întreprinderile, angajații și cetățenii să primească informații corecte, cuprinzătoare și la 
zi; 
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24. solicită Comisiei să joace un rol de coordonare în schimbul de informații dintre 
portalurile naționale de informații;

25 subliniază că toate portalurile naționale de informații ar trebui să fie accesibile prin 
intermediul portalului digital unic;

26. îndeamnă Comisia să se asigure că orice noi directive sau regulamente privind piața 
unică includ obligația de a înființa un punct național de contact pentru informații;

Evaluarea: tabloul de bord al pieței unice și indicatorii restrictivi

27. sprijină inițiativa preliminară a Comisiei de a actualiza tabloul de bord al pieței unice cu 
un nou set de indicatori cu care să evalueze punerea în aplicare de către statele membre 
a legislației pertinente privind piața unică;

28. recomandă ca tabloul de bord actualizat privind piața unică să analizeze aspectele 
pertinente din perspectiva utilizatorilor finali, evaluând dacă preocupările și plângerile 
sunt soluționate, de exemplu în cadrul SOLVIT;

29. îndeamnă Comisia să adopte o metodă de evaluare cantitativă și calitativă; ia act de 
faptul că este important să se evalueze dacă directivele UE pertinente sunt puse în 
aplicare la timp și în conformitate cu intenția legiuitorilor UE;

30. recomandă ca tabloul de bord actualizat al pieței unice să fie corelat cu indicatorii de 
restricționare existenți și să descrie restricțiile privind serviciile și nivelurile diferite de 
punere în aplicare și de asigurare a respectării  legislației UE pertinente;

31. invită Comisia să actualizeze indicatorii de restricționare existenți pentru a ajuta statele 
membre să identifice domeniile în care trebuie depuse eforturi pentru a reduce 
restricțiile și să își monitorizeze eforturile de reducere a restricțiilor.

32. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Consecințele economice ale pandemiei de coronavirus nu au făcut decât să crească urgența de 
a exploata întregul potențial al sectorului serviciilor pentru creștere economică și pentru locuri 
de muncă. Prin urmare, libera circulație a serviciilor în cadrul pieței unice trebuie să fie pe 
primul loc în prioritățile politice. Scopul acestei rezoluții este de a oferi o mai mare claritate și 
transparență atât întreprinderilor, cât și consumatorilor și de a aborda fragmentarea pieței 
unice punând față în față statele membre cu responsabilitatea lor de a pune în aplicare, în mod 
riguros, litera și spiritul directivei privind serviciile.

În consecință, raportorul recomandă (I) să se abordeze în mod direct barierele naționale din 
cadrul pieței unice, (II) să se asigure aplicarea adecvată a legislației existente, (III) să se 
promoveze claritatea în materie de reglementare prin înființarea unor portaluri naționale de 
informare, și (IV) să se furnizeze instrumente de evaluare suplimentare prin intermediul unor 
tablouri de bord ale pieței unice și al unor indicatori de restricționare.

Potențialul neexploatat al serviciilor legat de creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă 

Sectorul serviciilor este motorul de creștere indispensabil al Uniunii Europene. Acesta 
reprezintă aproximativ 70 % din PIB-ul UE și o proporție similară din ocuparea forței de 
muncă. Având în vedere natura prestării de servicii, el este strâns legat de alte sectoare 
economice, cum ar fi industria manufacturieră și economia digitală. O mai bună funcționare a 
pieței interne a serviciilor este, prin urmare, o necesitate esențială pentru o economie 
europeană mai competitivă și mai inovatoare. 

Directiva privind serviciile și Directiva privind calificările profesionale au reprezentat etape 
importante în abordarea obstacolelor existente în calea liberei circulații a serviciilor în UE. Cu 
toate acestea, potențialul pieței unice a serviciilor rămâne în mare măsură neexploatat. Chiar 
și după mai mulți ani, directivele încă nu sunt pe deplin puse în aplicare în toate statele 
membre. Există numeroase dovezi privind modul în care birocrația, practicile discriminatorii 
și restricțiile de reglementare creează obstacole nejustificate care îi privează pe cetățeni de 
locuri de muncă, pe consumatori de opțiuni și pe antreprenori de oportunități. Finalizarea 
pieței unice este, de asemenea, împiedicată de măsuri insuficiente de asigurare a respectării 
legislației, atât din partea Comisiei, cât și din partea autorităților locale, regionale și naționale. 

În fața unei recesiuni istorice și cu o creștere a șomajului din cauza pandemiei de coronavirus, 
un răspuns european ambițios este de o importanță capitală. Finalizarea pieței unice a 
serviciilor este unul dintre puținele domenii în care putem genera creștere fără creșterea 
datoriei publice. Studiile au arătat că beneficiile punerii în aplicare efective și ale unei mai 
bune armonizări a reglementărilor privind serviciile ar putea fi de ordinul a cel puțin 297 
miliarde EUR, reprezentând 2 % din PIB-ul UE 

Abordarea barierelor naționale în cadrul pieței unice 

Punerea în aplicare insuficientă și neasigurarea respectării au consecințe negative atât pentru 
consumatori, cât și pentru prestatorii de servicii din Uniunea Europeană. În special IMM-urile 
suferă din cauza birocrației și a barierelor administrative nejustificate Din păcate, unele state 
membre utilizează frecvent motive de interes public pentru a-și izola piața internă. În special, 
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supra-reglementarea, cerințele împovărătoare privind forma juridică, restricțiile teritoriale și 
testele de necesități economice împiedică prestarea de servicii și exclud anumite părți 
interesate de pe piață. 

În acest context, raportorul salută activitatea Comisiei de abordare a barierelor administrative, 
de exemplu prin propunerea unui card electronic, și evidențiază importanța punerii în aplicare 
a legislației existente, cum ar fi portalul digital unic, într-un mod favorabil IMM-urilor.

Asigurarea aplicării legislației în vigoare

Întreprinderile și consumatorii, care se confruntă cu obstacole și frustrări atunci când încearcă 
să facă comerț cu servicii în întreaga UE, subliniază adesea că problemele lor nu rezultă dintr-
o lipsă de legislație. Mai degrabă, ei arată că de vină este o lipsă gravă de punere în aplicare și 
de asigurare a respectării normelor existente.

Toate statele membre au responsabilitatea comună de a transpune, de a pune în aplicare și de a 
asigura respectarea normelor comune pentru comerțul intra-UE cu servicii. Raportorul este 
conștient de realitățile diferite din statele membre și de dificultățile întâmpinate în deschiderea 
piețelor naționale pentru intensificarea concurenței. Este, de asemenea, important să se 
recunoască progresele realizate. Cu toate acestea, nu trebuie tolerate standardele duble sau 
excepțiile. În mod similar, criza coronavirusului nu ar trebui utilizată ca o scuză de către 
statele membre pentru a amâna punerea în aplicare a reglementărilor pertinente privind piața 
unică. Dimpotrivă, trebuie să se permită cetățenilor europeni să facă comerț cât mai liber 
posibil, pentru a sprijini redresarea după criză, precum și pentru a îmbunătăți ritmul de 
creștere pe termen lung a Europei. 

De aceea, raportorul salută recenta comunicare a Comisiei intitulată „Plan de acțiune pe 
termen lung pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor pieței unice” 
și susține inițiativele schițate în aceasta. Cu toate acestea, raportorul solicită, de asemenea, 
acțiuni mai ferme de punere în aplicare din partea Comisiei. Întregul set de instrumente, 
inclusiv procedurile accelerate de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trebuie să fie utilizat 
în mod corespunzător. Trebuie să existe consecințe atunci când implementarea insuficientă la 
nivel național afectează posibilitățile cetățenilor europeni și competitivitatea economiei 
europene.

Promovarea clarității cadrului de reglementare: portalurile naționale de informații

Atunci când se propune, se adoptă și se pune în aplicare legislația europeană, este important 
să se solicite în mod constant opinia operatorilor economici care se presupune că beneficiază 
de o astfel de reglementare. Piața unică a serviciilor nu face excepție. Un mesaj important din 
partea întreprinderilor și a consumatorilor din întreaga Europă este că, în practică, este adesea 
foarte dificil să se obțină informațiile necesare cu privire la normele care trebuie respectate, 
procedurile de urmat și autoritățile ce trebuie contactate în statul membru în care doresc să 
desfășoare activități economice. În plus, informațiile furnizate sunt adesea disponibile doar în 
limba locală. După cum s-a subliniat în comunicarea pertinentă a Comisiei, „Identificarea și 
eliminarea barierelor din calea pieței unice”, 36 % dintre întreprinderi informează că există 
bariere lingvistice atunci când încearcă să desfășoare activități comerciale în cadrul pieței 
unice. Acest lucru deseori sperie IMM-urile, care renunță la a mai încerca. 

Având în vedere aceste realități, raportorul este de părere că este necesară o abordare mai 
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coordonată în ceea ce privește schimbul de informații de pe teren. Prin urmare, un grup de 
propuneri din raport propune înființarea unor portaluri naționale de informații care să crească 
efectele pozitive ale portalului digital unic. Astfel de portaluri întăresc punctele de contact 
existente în cadrul unui singur portal de acces general și informează întreprinderile și 
consumatorii cu privire la toate cerințele legate de afaceri care sunt obligatorii pentru 
desfășurarea unei activități economice. Toate aceste informații ar trebui să fie disponibile în 
limba engleză, pe lângă limba locală.

Comisia ar trebui să coordoneze activitatea fiecărui portal național de informații. Toate 
informațiile ar trebui să fie accesibile prin intermediul portalului digital unic. Acesta este doar 
un prim pas logic către stimularea comerțului intra-european cu servicii: să permită 
societăților comerciale să cunoască normele pe care trebuie să le respecte și procedurile care 
trebuie urmate. 

Evaluarea: tabloul de bord al pieței unice și indicatorii restrictivi

Evaluarea performanței statelor membre în ceea ce privește atât punerea în aplicare cât și 
furnizarea de informații este absolut esențială pentru îmbunătățirea pieței unice a serviciilor. 
Aceasta permite statelor membre să învețe unele de la altele prin cele mai bune practici și 
aplică presiunea necesară pentru o mai bună funcționare a legislației europene existente și 
viitoare. 

În acest context, raportorul sprijină în mod ferm utilizarea tabloului de bord al pieței unice și 
angajamentul Comisiei de a-l actualiza cu indicatori noi. Există posibilitatea de a utiliza 
tabloul de bord chiar mai activ, de exemplu prin utilizarea atât a indicatorilor cantitativi, cât și 
a celor calitativi, precum și prin clasificarea statelor membre în funcție de deschiderea 
comercială a serviciilor lor. Acest lucru ar permite consumatorilor și întreprinderilor să vadă 
progresele realizate și în ce domenii sunt acestea, precum și să permită Comisiei să acorde 
prioritate măsurilor de asigurare a respectării legislației îndeosebi în domeniile deficitare din 
acest punct de vedere.

În concluzie, raportorul este de părere că piața unică europeană a serviciilor nu poate fi 
realizată decât printr-un efort comun al Parlamentului, al Comisiei și al fiecărui stat membru - 
și nu numai prin intermediul unei noi legislații, specifice, ci, în special, printr-o aplicare a 
legislației, un schimb de informații și o evaluare mult mai bune.


