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Piaţa unică pentru europeni 

Rezoluţia Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la o piață unică pentru 

europeni (2010/2278(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, așa cum a fost 

încorporată în tratate prin articolul 6 din Tratatul UE,  

– având în vedere articolul 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 

prevede că „piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație 

a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului este asigurată în conformitate cu 

dispozițiile tratatelor”, 

– având în vedere articolul 3 alineatul (3) din Tratatul UE, prin care Uniunea se angajează 

să acționeze pentru „o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care 

tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel 

înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”, 

– având în vedere articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 

prevede că „în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține 

seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, 

garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum 

și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție 

a sănătății umane”, 

– având în vedere articolul 11 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 

prevede că „cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în 

aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării 

durabile”, 

– având în vedere articolul 12 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 

prevede că „cerințele din domeniul protecției consumatorilor se iau în considerare în 

definirea și punerea in aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii”, 

– având în vedere articolul 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 

protocolul 26 anexat la acesta privind serviciile de interes (economic) general, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliul European intitulată „EUROPA 

2020, o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii” (COM(2010)2020),  

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică - 

Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate” (COM(2010)0608),  

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un proiect pentru cetățeni – obținerea 

de rezultate pentru Europa” (COM(2006)0211),  



– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piață unică pentru Europa secolului 

XXI” (COM(2007)0724) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei, intitulat 

„Piața unică: bilanțul realizărilor” (SEC(2007)1521), Rezoluția Parlamentului din 

4 septembrie 2007 privind revizuirea pieței unice1 și documentul de lucru al serviciilor 

Comisiei intitulat „Reexaminarea pieței unice: după un an” (SEC(2008)3064), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Oportunități, acces și solidaritate: către 

o nouă viziune socială pentru Europa secolului 21” (COM(2007)0726), Comunicarea 

Comisiei intitulată „Servicii de interes general, inclusiv servicii sociale de interes general: 

un nou angajament european” (COM(2007)0725), precum și Rezoluția Parlamentului 

European din 27 septembrie 2006 referitoare la Cartea albă a Comisiei privind serviciile 

de interes general2,  

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru 

îmbunătățirea funcționării pieței unice3 și Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 

privind transpunerea în legislația națională a directivelor referitoare la piața internă4, 

– având în vedere Tabloul de bord al pieței interne din iulie 2009 (SEC(2009)1007) și 

rezoluțiile Parlamentului din 9 martie 20105 și 23 septembrie 20086 referitoare la Tabloul 

de bord al pieței interne, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și 

Comitetul Economic și Social European intitulată „Strategia UE pentru politica de 

protecție a consumatorilor 2007-2013 — Mai multă putere consumatorilor, bunăstare 

crescută și protecție eficientă a acestora” și Rezoluția Parlamentului din 20 mai 2008 

privind Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor aferentă perioadei 

2007-20137, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2009 intitulată „Monitorizarea 

rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieței unice: a doua ediție a tabloului de 

bord al piețelor de consum” (COM(2009)0025) și documentul de lucru aferent al 

serviciilor Comisiei intitulat „Al doilea tablou de bord al piețelor de consum” 

(SEC(2009)0076), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în 

domeniul protecției consumatorilor (COM(2009)0330) și raportul Comisiei din 2 iulie 

2009 cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să 

asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul 

privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (COM(2009)0336), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind comerțul electronic transfrontalier dintre 

întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană (COM(2009)0557), 
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– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor1, 

– având în vedere raportul profesorului Mario Monti adresat Comisiei cu privire la 

revitalizarea pieței unice, 

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice 

consumatorilor și cetățenilor2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, 

economică și socială3, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare” 

(COM(2010)0477), 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței 

interne în ceea ce privește comerțul electronic4, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Raport privind cetățenia UE în 2010: 

eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE” (COM(2010)0603), 

– având în vedere raportul Comitetului Economic și Social European, Secțiunea pentru 

piața unică, producție și consum, intitulat „Obstacolele în calea pieței unice europene în 

2008”5, 

– având în vedere Raportul anual pe 2008 al SOLVIT privind dezvoltarea și performanța 

rețelei SOLVIT (SEC(2009)0142), documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 8 mai 

2008 privind un plan de acțiune referitor la o abordare integrată pentru furnizarea de 

servicii de asistență pe piața unică cetățenilor și întreprinderilor (SEC(2008)1882) și 

Rezoluția Parlamentului din 9 martie 2010 referitoare la SOLVIT6, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a 

pieței în ceea ce privește comercializarea produselor, care vizează crearea unui cadru 

general de norme și principii referitoare la acreditare și la supravegherea pieței7, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea forței 

de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru afaceri juridice, Comisiei pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne și Comisiei pentru petiții (A7-0072/2011), 

A. întrucât o piață unică funcțională este principalul motor care va permite Uniunii Europene 

să își valorifice integral potențialul în materie de competitivitate, creștere inteligentă, 
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durabilă și favorabilă incluziunii, crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune, 

eforturile de creare a unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile de toate 

tipurile, stabilirea unor drepturi egale pentru toți cetățenii europeni și consolidarea unei 

economii de piață sociale extrem de competitive; 

B. întrucât Actul privind piața unică vizează europenii ca participanți activi în cadrul 

economiei europene; 

C. întrucât piața unică nu poate fi privită în termeni pur economici, ci trebuie considerată ca 

fiind integrată într-un cadru juridic mai larg care conferă drepturi fundamentale specifice 

cetățenilor, consumatorilor, lucrătorilor, antreprenorilor și întreprinderilor, în special 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) de toate tipurile;  

D. întrucât sunt prea numeroase obstacolele ce stau în calea cetățenilor ce doresc să studieze, 

să lucreze sau să se deplaseze într-un alt stat membru sau să cumpere dintr-un alt stat 

membru și a IMM-urilor care doresc să se stabilească într-un alt stat membru sau să 

desfășoare activități comerciale transfrontaliere; întrucât aceste obstacole au la origine, 

printre altele, o armonizare insuficientă a legislațiilor naționale, o transferabilitate scăzută 

a drepturilor de asigurări sociale și o birocrație excesivă, care împiedică libera circulație a 

persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor în cadrul Uniunii; 

E. întrucât realizarea pieței unice necesită o viziune cuprinzătoare pentru a consolida în 

continuare dezvoltarea acesteia, fapt subliniat și în Raportul Monti și în Rezoluția 

referitoare la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor, care să încorporeze 

toate politicile relevante în cadrul unui obiectiv strategic al pieței unice, cuprinzând nu 

numai politicile în domeniul concurenței, ci, printre altele, și politicile în domeniul 

industriei, al consumatorilor, al energiei, al transporturilor, digital, al mediului, al 

schimbărilor climatice, comercial, regional, al justiției și al cetățeniei, pentru a atinge un 

nivel ridicat de integrare; 

F. întrucât piața unică ar trebui să ofere consumatorilor europeni mai multe posibilități de 

alegere la prețuri mai mici, mai ales celor care trăiesc în zone mai puțin accesibile, 

precum regiuni insulare, zone de munte și zone cu densitate mică a populației, și celor cu 

mobilitate redusă; 

G. întrucât materialele tipărite sau disponibile pe internet ale Comisiei sunt deseori fie prea 

abstracte, fie prea complexe pentru a atrage cu adevărat cetățenii și pentru a atinge un 

public larg; 

H. întrucât este important ca Actul privind piața unică să nu fie constituit dintr-o serie de 

măsuri izolate și ca toate propunerile să contribuie la realizarea unui obiectiv coerent, 

Introducere 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică” și îndeosebi 

capitolul II „Recăpătarea încrederii prin repunerea europenilor în centrul pieței unice”, 

care conține 19 inițiative orientate către nevoile cetățenilor europeni;  

2. consideră că propunerile cuprinse în comunicare corespund în general așteptărilor 

Parlamentului, dar trebuie să fie consolidate și mai mult pentru a plasa cetățenii în centrul 

proiectului pieței unice;  



3. regretă împărțirea comunicării în trei capitole axate pe cetățenii europeni, întreprinderi și 

guvernanță, și nu pe domenii tematice; subliniază faptul că competitivitatea pieței unice și 

acceptarea acesteia de către cetățeni nu ar trebui privite ca fiind contradictorii, ci ca 

obiective care se consolidează reciproc; consideră totuși că cele trei capitole ale 

comunicării sunt importante în egală măsură și interconectate și că ar trebui să facă 

obiectul unei abordări coerente, care să țină cont de propunerile formulate și preocupările 

exprimate de părțile interesate de la nivelul UE și din statele membre; 

4. își exprimă convingerea fermă că Actul privind piața unică trebuie să constituie un pachet 

de măsuri coerent și echilibrat, în concordanță cu Raportul Grech (A7-0132/2010) și cu 

Raportul Monti, care să pună bazele unei Europe creatoare de valoare adăugată atât 

pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi; 

5. susține că relansarea și aprofundarea pieței unice sunt esențiale în contextul politicilor UE 

menite să combată efectele crizei financiare și economice, ca parte integrantă a Strategiei 

UE 2020; 

6. consideră că cetățenii europeni nu au exploatat încă la maximum potențialul pieței unice 

în multe domenii, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a persoanelor, a bunurilor și 

a serviciilor și că sunt necesare stimulente noi pentru a garanta mai ales o mobilitate 

geografică efectivă a forței de muncă în interiorul Europei; 

7. este de părere că strategia privind piața unică ar trebui să consolideze bunăstarea socială 

și drepturile lucrătorilor și să asigure condiții de muncă echitabile pentru toți cetățenii 

europeni; 

8. sprijină ideea Comisiei de a iniția, prin intermediul Actului 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 eficace a normelor pieței 

interne care reduc povara administrativă asupra cetățenilor; 

9. împărtășește convingerea că realizarea deplină a pieței unice europene ar trebui să 

constituie baza finalizării procesului de integrare politică și economică; 

10. subliniază în special angajamentul Comisiei, din cadrul acestei comunicări, de a promova 

noi abordări în vederea unei dezvoltări durabile; 

11. subliniază că statele membre pun în aplicare în mod necorespunzător nu numai legislația 

privind piața unică, ci și alte acte legislative cu impact asupra drepturilor cetățenilor 

europeni și ale altor rezidenți legali; solicită statelor membre să asigure în special o mai 

bună punere în aplicare a Directivei privind libera circulație (2004/38/CE); 

12. consideră că eforturile de realizare a pieței unice trebuie să se concentreze asupra 

preocupărilor și drepturilor cetățenilor, ale consumatorilor, ale utilizatorilor serviciilor 

publice și ale întreprinderilor și trebuie să le aducă acestora beneficii concrete pentru a 

restabili încrederea lor deplină în piața unică și a face mai bine cunoscute în rândul lor 

oportunitățile oferite de aceasta; 

13. îndeamnă statele membre și Comisia să colaboreze pentru a transmite cetățenilor mesajul 

cu privire la piața unică, pentru a asigura recunoașterea beneficiilor acesteia, precum și 

înțelegerea și respectarea corespunzătoare și la scară largă a drepturilor cetățenilor în 



calitate de consumatori; recunoaște, în acest sens, nevoia de strategii de comunicare mai 

bune care să stârnească în mod autentic interesul majorității cetățenilor, precum și nevoia 

de a utiliza tehnologiile moderne în cele mai diverse și creatoare forme; 

14. subliniază că piața unică pentru europeni vizează, în primul rând, ocuparea forței de 

muncă și crearea de noi locuri de muncă și că este esențial să se creeze un mediu în care 

întreprinderile și cetățenii să își poată exercita pe deplin drepturile; 

15. subliniază că piața unică oferă un potențial ridicat în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, creșterea economică și competitivitatea și că este necesar să se adopte politici 

structurale puternice pentru a exploata acest potențial la maximum; 

16. subliniază că provocările demografice necesită o strategie care să contribuie la crearea de 

locuri de muncă care să remedieze deficitul de pe piața forței de muncă din UE; 

17. reiterează opinia exprimată în cadrul Rezoluției din 20 mai 2010 referitoare la oferirea 

unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor cu privire la faptul că Comisia ar trebui să 

promoveze o legislație a pieței unice favorabilă consumatorilor, astfel încât să garanteze 

integrarea deplină a intereselor consumatorilor în cadrul mecanismului pieței unice; 

18. subliniază că încrederea cetățenilor și a consumatorilor este esențială pentru funcționarea 

pieței unice și nu poate fi considerată ca fiind înțeleasă de la sine, ci trebuie întreținută; 

consideră, îndeosebi, că, în vederea îndeplinirii promisiunilor făcute, statele membre și 

instituțiile UE trebuie să garanteze funcționarea la capacitate maximă a actualului cadru 

privind piața unică; subliniază faptul că încrederea cetățenilor este la fel de indispensabilă 

în vederea realizării cu succes a pieței unice precum un mediu favorabil pentru 

întreprinderi; consideră că integrarea economică ar trebui însoțită de măsuri adecvate 

sociale, ecologice și de protecție a consumatorilor în vederea atingerii ambelor obiective; 

19. în plus, consideră că, în ceea ce privește furnizarea de valoarea adăugată cetățenilor 

europeni, propunerile privind piața unică trebuie să respecte principiul subsidiarității și 

cel al suveranității statelor membre și să promoveze schimburile de bune practici dintre 

statele membre; 

20. subliniază lipsa unei comunicări directe cu cetățenii și consideră că reprezentanțele UE 

din statele membre trebuie să fie mandatate să răspundă imediat, prin prezentarea 

faptelor, la relatările negative și înșelătoare din mass-media, și ar trebui să depună eforturi 

suplimentare pentru a oferi informații referitoare la legislația, programele și proiectele 

europene, promovând astfel și o dezbatere în cunoștință de cauză asupra chestiunilor 

europene; susține, în continuare, utilizarea tehnologiei moderne în cele mai diverse și 

creative forme, inclusiv a jocurilor video de roluri, pe care tinerii le pot folosi într-un mod 

competitiv la nivel european (de exemplu, în cadrul unui concurs UE destinat școlilor), 

învățând totodată despre modul în care funcționează economia și Uniunea Europeană; 

21. atrage atenția asupra faptului că eficacitatea și legitimitatea democratică ale Uniunii 

Europene extinse pot și ar trebui să fie îmbunătățite, în condițiile în care sprijinul 

cetățenilor europeni față de UE suferă o eroziune evidentă; consideră că se consacră 

insuficient timp și efort sau că se utilizează o metodă incorectă pentru a reuni cetățenii 

Europei, obiectiv care ar trebui să constituie principala sarcină a UE; solicită, în 

consecință, ca statele membre și instituțiile UE să depună eforturi sporite pentru a genera 

sprijin față de UE și a convinge cetățenii europeni de importanța valorilor UE, precum și 



de utilitatea și avantajele acesteia; 

22. consideră că lupta împotriva corupției și a criminalității organizate este esențială pentru 

buna funcționare a pieței interne și solicită Comisiei și statelor membre să continue 

eforturile depuse în acest domeniu, folosind toate instrumentele de care dispun, inclusiv 

mecanismul de cooperare și verificare; 

23. subliniază nevoia de a include obiectivele Programului de la Stockholm, în special 

deschiderea frontierelor și libera circulație a bunurilor, a capitalurilor, a serviciilor și a 

persoanelor, în procesul de elaborare a Actului privind piața unică; 

24. afirmă că statele membre au datoria de a adopta și de a pune în aplicare legislația 

europeană referitoare la piața internă și la drepturile aferente ale cetățenilor europeni;  

25. subliniază faptul că implementarea pieței unice trebuie să continue cu respectarea deplină 

a drepturilor cetățenilor și rezidenților Uniunii, în conformitate cu Carta drepturilor 

fundamentale; 

26. consideră că procesul de petiționare poate ajuta cetățenii să profite de piața internă; 

27. invită Comisia să adopte o „Cartă a cetățenilor” clară și ușor accesibilă privind dreptul de 

a locui și de lucra oriunde în UE și să elaboreze informații multilingve și specifice despre 

problemele cotidiene cu care se confruntă cetățenii atunci când se deplasează, fac 

cumpărături sau vând bunuri în întreaga Europă, precum și despre standardele sociale, de 

sănătate, de protecție a consumatorilor și de protecție a mediului pe care aceștia se pot 

baza; 

28. consideră că cele 19 acțiuni propuse de Comisie ar trebui clasate în ordinea priorităților în 

funcție de impactul lor asupra creării de locuri de muncă, de beneficiile concrete aduse și 

de fezabilitatea lor pentru cetățenii europeni într-un interval de timp realist; 

29. reamintește că, în Rezoluția sa referitoare la economia socială, a solicitat o mai bună 

recunoaștere a întreprinderilor din economia socială, inclusiv o integrare generalizată a 

conceptului în politicile UE, un dialog intensificat cu reprezentanții economiei sociale, un 

sprijin mai eficace și recunoaștere pentru întreprinderi în cadrul dialogului social; 

reamintește că, în aceeași rezoluție, a solicitat ca registrele naționale să țină seama de 

întreprinderile din economia socială și, de asemenea, a solicitat statistici specifice privind 

activitatea întreprinderilor din economia socială; 

30. solicită lansarea unei competiții europene televizate pentru desemnarea „întreprinderii 

europene transfrontaliere a anului” în vederea sensibilizării publicului cu privire la 

oportunitățile și beneficiile pieței unice și la potențialul tinerilor inventivi; consideră că 

imaginea cetățenilor din diferite părți ale Europei reuniți în vederea elaborării unui plan 

de afaceri, a strângerii de fonduri și a demarării unei acțiuni pozitive împreună ar sprijini 

promovarea noțiunilor de Europa, de piață unică și de antreprenoriat; consideră, de 

asemenea, că monitorizarea de-a lungul anului a întreprinderii câștigătoare – acordându-

se atenție și membrilor personalului, precum și prietenilor și familiilor acestora – poate 

evidenția beneficiile și lacunele pieței unice, dar și soluțiile pentru lacunele respective, în 

vederea sensibilizării publicului cu privire la ce înseamnă cu adevărat Europa, și din 

perspectivă umană; 



31. reamintește nevoia de a lua în considerare, în cadrul politicilor integrate ale UE, situația 

regiunilor cu caracteristici teritoriale specifice, în special a regiunilor ultraperiferice astfel 

cum sunt definite la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

pentru a asigura integrarea deplină a acestor regiuni și a întreprinderilor, a forței de muncă 

și a cetățenilor de pe teritoriul lor în cadrul pieței interne a UE, permițându-le astfel să 

beneficieze pe deplin de avantajele acesteia; încurajează Comisia să continue aplicarea 

dispozițiilor specifice pentru aceste regiuni și să elaboreze în continuare astfel de 

dispoziții; reamintește nevoia de a institui planul de acțiune european privind vecinătatea 

lărgită menționat în Comunicarea Comisiei (COM(2004)0343), ca o completare la 

integrarea pe piața unică; solicită, în final, ca propunerile de la capitolul „Întărirea 

solidarității pe piața unică” să fie extinse și susținute și, în special, ca o atenție deosebită 

să fie acordată impactului pieței unice în regiunile cele mai dezavantajate, în vederea 

anticipării și sprijinirii eforturilor de ajustare depuse de regiunile respective; 

Evaluare generală 

32. invită Comisia să ia urgent măsuri de favorizare a mobilității cetățenilor pentru a promova 

creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială și solicită 

instituirea unui „tablou de bord al mobilității” care să măsoare mobilitatea din cadrul UE; 

în acest context, salută inițiativele Comisiei privind recunoașterea calificărilor 

profesionale, inițiativa „Tineretul în mișcare”, pașaportul european al competențelor, 

propunerea privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul, inițiativa privind 

accesul la anumite servicii bancare de bază, precum și inițiativa propusă de îmbunătățire a 

transparenței și comparabilității comisioanelor bancare; sugerează Comisiei ca, în 

evaluare sa de impact, să realizeze o analiză costuri-beneficii și să identifice sinergii între 

inițiativele menționate mai sus; invită Comisia să sporească numărul și să extindă sfera 

participanților la programele de mobilitate, în special în rândul tinerilor și să 

îmbunătățească vizibilitatea acestor programe; 

33. constată că aspectele privind siguranța produselor și supravegherea pieței au cea mai mare 

importanță pentru cetățenii europeni; salută, așadar, planul de acțiune multianual al 

Comisiei pentru dezvoltarea supravegherii pieței europene bazat pe orientări privind 

controlul vamal și siguranța produselor și îndeamnă Comisia să înființeze un sistem de 

supraveghere a pieței unice pentru toate produsele, în temeiul unui act legislativ care să 

acopere atât Directiva privind siguranța generală a produselor, cât și Regulamentul 

privind supravegherea pieței; invită Comisia să aibă un rol mai activ în coordonarea și 

împărtășirea bunelor practici între autoritățile vamale și de supraveghere a pieței de la 

nivel național, pentru a spori eficacitatea controalelor la frontiere asupra bunurilor 

importate din țări terțe; invită statele membre și Comisia să aloce resursele necesare 

pentru a asigura eficacitatea activităților de supraveghere a pieței; 

34. invită Comisia să solicite statelor membre care aplică în continuare restricții pe piețele lor 

ale muncii să își revizuiască dispozițiile tranzitorii pentru a deschide aceste piețe tuturor 

lucrătorilor europeni; 

35. consideră că un aflux de migranți cu înaltă calificare și de lucrători sezonieri ar fi benefic 

pentru economia europeană; invită, prin urmare, statele membre să accelereze eliminarea 

restricțiilor în vigoare pe piețele lor ale muncii pentru toți cetățenii UE; invită, de 

asemenea, Comisia să continue dezvoltarea politicii în domeniul imigrației privind 

grupurile respective, ținând cont de necesitatea menținerii resurselor umane vitale în țările 



de origine și îmbunătățind, în același timp, măsurile de gestionare a frontierelor externe și 

de prevenire a imigrației ilegale; 

36. reiterează că principiul nediscriminării în cadrul pieței interne elimină obligația impusă 

resortisanților unui alt stat membru de a furniza documente originale, copii legalizate, 

certificate de naționalitate sau traduceri oficiale ale documentelor pentru a beneficia de un 

serviciu sau de condiții sau prețuri mai avantajoase; 

37. este de părere că Directiva privind serviciile creează cadrul fundamental pentru a spori 

nivelul de liberă circulație a prestatorilor de servicii și, de asemenea, vizează consolidarea 

drepturilor consumatorilor în calitate de destinatari ai serviciilor și promovează 

disponibilitatea informațiilor, a sprijinului și a transparenței cu privire la prestatorii de 

servicii și la serviciile acestora; 

38. solicită Comisiei să prezinte propuneri practice pentru a extinde protecția consumatorilor 

împotriva practicilor comerciale neloiale la micile întreprinderi; 

39. salută intenția Comisiei de a propune o inițiativă legislativă de reformare a sistemului de 

recunoaștere a calificărilor profesionale; solicită Comisiei să evalueze acquis-ul și să 

publice o carte verde până în septembrie 2011; atrage atenția supra necesității de a garanta 

transferabilitatea drepturilor de pensie; invită statele membre să își coordoneze în mod 

mai eficace politicile în materie de pensii și să facă schimb de bune practici la nivel 

european;  

40. solicită să se stabilească o legătură mai clară între programele pentru învățământul 

secundar și învățământul superior și nevoile pieței muncii și subliniază rolul important al 

uceniciilor; invită Comisia să promoveze formarea formală și informală; consideră că 

instituirea cardurilor profesionale ar putea constitui o măsură concretă de facilitare a 

mobilității profesioniștilor în cadrul pieței unice, măcar în anumite sectoare; îndeamnă 

Comisia ca, înainte de revizuire, să efectueze o evaluare a impactului introducerii 

cardurilor profesionale europene, luând în considerare beneficiile, valoarea adăugată, 

cerințele de protecție a datelor și costurile aferente; 

41. consideră necesară promovarea de către Comisie a unui schimb european de competențe, 

în cadrul căruia întreprinderile mici și mijlocii să poată beneficia de competențele 

disponibile în întreprinderile mai mari, promovându-se astfel sinergiile și îndrumarea; 

42. salută intenția Comisiei de a adopta o comunicare privind prioritățile energetice pentru 

perioada care se încheie în 2020/2030; solicită Comisiei să abordeze lacunele din 

infrastructură și să faciliteze integrarea energiei regenerabile în vederea dezvoltării unei 

piețe interne a energiei complet operaționale; 

43. salută inițiativa legislativă anunțată privind punerea în aplicare a Directivei 96/71/CE 

privind detașarea lucrătorilor pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor detașați 

și a clarifica obligațiile autorităților naționale și ale întreprinderilor; solicită statelor 

membre să remedieze deficiențele apărute în ceea ce privește punerea în aplicare și 

asigurarea respectării directivei; 

44. salută anunțarea de către Comisie a unei măsuri de garantare a accesului la anumite 

servicii bancare de bază; constată că măsurile de control aplicate clienților care prezintă 

un potențial sporit de risc pentru bănci ar trebui să fie proporționate și justificate în mod 



obiectiv; salută inițiativa propusă de îmbunătățire a transparenței și a comparabilității 

comisioanelor bancare; 

45. invită Comisia să includă în programul său inițiativele privind serviciile financiare de 

bază [ca, de exemplu, zona unică de plăți în euro (SEPA) și o mai bună securitate juridică 

privind valorile mobiliare], care sunt extrem de relevante pentru piața internă; subliniază 

faptul că un sistem de plată fragmentat reprezintă un obstacol în calea comerțului 

transfrontalier;  invită Comisia să continue să îmbunătățească sistemul SEPA în vederea 

definirii unui serviciu de plată de bază disponibil pentru toate cardurile de credit, sporind 

transparența cu privire la costurile tranzacțiilor și reducând comisioanele interbancare în 

cadrul UE; 

46. solicită elaborarea de măsuri pentru instituirea unui cadru legal adecvat pentru fundații, 

societăți și asociații mutuale, pentru a le oferi acestora statut european, a evita 

incertitudinea juridică și a promova și alte întreprinderi din sectorul economiei sociale și 

alte proiecte sociale; salută intenția Comisiei de a revizui Regulamentul (CE) nr. 

1435/2003 privind statutul societății cooperative europene și solicită să se creeze, în 

cadrul acestei revizuiri, un statut cu adevărat autonom; subliniază necesitatea de a 

îmbunătăți accesul transfrontalier al întreprinderilor din sectorul economiei sociale și de a 

spori la maximum potențialul lor antreprenorial, social, cultural și inovator în cadrul 

pieței unice; 

47. salută intenția Comisiei de a ține seama, ori de câte ori este necesar, de impactul social al 

legislației propuse privind piața unică pentru ca deciziile politice adoptate să fie mai bine 

documentate și să se bazeze în mai mare măsură pe dovezi; încurajează Comisia să 

propună un set de indicatori care să poată fi utilizați pentru a evalua impactul social al 

legislației; consideră că această evaluare de impact ar trebui realizată în cadrul unei 

evaluări integrate care să ia în considerare toate impacturile relevante ale unei propuneri 

(și anume, impactul financiar, asupra mediului, a competitivității, a creării de locuri de 

muncă și a creșterii economice); 

48. invită Comisia, în contextul relansării unei piețe unice mai competitive menite să 

genereze creștere economică durabilă și să creeze mai multe locuri de muncă de o mai 

bună calitate, să se asigure că sunt respectate toate drepturile sociale; consideră că, în 

acest scop, Comisia ar trebui să includă o referință la politicile și drepturile sociale în 

legislația privind piața unică, acolo unde se justifică în virtutea concluziilor evaluării 

impactului social al legislației propuse; în plus, subliniază că, după caz, ar trebui să se țină 

seama în mod adecvat, în legislația privind piața unică, de noile dispoziții de la articolele 

8 și 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de intrarea în vigoare a Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează europenilor o serie întreagă 

de drepturi civile, politice, economice și sociale, precum și dreptul de a negocia, încheia 

și aplica convenții colective în conformitate cu dreptul și cutumele naționale și cu 

respectarea cuvenită a legislației UE; 

49. salută intenția Comisiei de a prezenta o propunere legislativă privind creditele ipotecare 

pentru a remedia lipsa actuală de protecție a consumatorilor, incertitudinea juridică în 

materie de credite ipotecare și comparabilitatea insuficientă a condițiilor și opțiunilor 

oferite de furnizorii de credite ipotecare, pentru a garanta stabilitatea sistemului economic 

și financiar și a reduce barierele, astfel încât furnizorii de credite ipotecare să își poată 

desfășura activitatea și într-un alt stat membru, iar cetățenii să poată obține un credit 



ipotecar într-un alt stat membru; 

50. regretă faptul că în Comunicarea Comisiei referitoare la Actul privind piața unică nu se 

prevede nicio acțiune în domeniul taxelor de roaming, în pofida naturii concrete a unor 

astfel de măsuri și a așteptărilor ridicate ale cetățenilor în această privință; îndeamnă 

Comisia să propună o extindere a regulamentului existent în materie de roaming atât în 

ceea ce privește perioada de aplicare – până în iunie 2015 – cât și domeniul de aplicare, 

introducând plafoane tarifare pentru comercializarea cu amănuntul a serviciilor de 

comunicații de date în roaming; este de părere că, în vederea atingerii obiectivelor 

Agendei digitale, această inițiativă ar trebui inclusă în domeniul de aplicare al Actului 

privind piața unică; invită sectorul telecomunicațiilor să promoveze un model comercial 

bazat pe tarife forfetare pentru transmiterea de date, mesajele vocale și mesajele scrise în 

roaming pe tot teritoriul UE; 

51. invită Comisia să ia de urgență măsuri de stabilizare a piețelor financiare, să se asigure că 

acestea sunt benefice economiei reale și conduc la realizarea unei piețe unice de desfacere 

cu amănuntul reglementată și monitorizată corespunzător, în care consumatorii să dispună 

de un nivel înalt de protecție și să se asigure stabilitatea financiară prin evitarea bulelor, 

mai ales în domeniul imobiliar; 

52. solicită Comisiei să identifice și să elimine obstacolele fiscale cu care se mai confruntă 

încă cetățenii europeni; solicită măsuri mai energice prin care să se evite dubla impozitare 

a cetățenilor europeni; 

53. salută inițiativa Comisiei de a lansa o consultare publică privind guvernanța corporativă și 

ameliorarea transparenței informațiilor furnizate de întreprinderi cu privire la aspectele 

sociale și de mediu și la respectarea drepturilor omului, dar subliniază importanța 

adoptării unor măsuri suplimentare specifice pentru a promova politici de remunerare 

solide și responsabile, participarea corespunzătoare a femeilor în consiliile de 

administrație și executive, valorizarea angajamentului pe termen lung al acționarilor, 

precum și îmbunătățirea sistemelor de consultare și de participare a angajaților, inclusiv la 

capitalul social; solicită, în special, promovarea participării angajaților la capitalul social, 

consolidarea angajamentului pe termen lung al acționarilor și promovarea drepturilor de 

informare și de consultare a angajaților și a reprezentanților acestora, precum și a 

drepturilor lor de participare la procesul decizional; subliniază că o transparență sporită, 

bunele relații cu personalul și procesele de producție conforme cu dezvoltarea durabilă 

sunt, la rândul lor, în interesul întreprinderilor, al proprietarilor lor și al celor care 

investesc în ele; 

54. ia act de propunerea Comisiei privind inițiativa referitoare la întreprinderile sociale și 

recomandă lansarea unui proces de consultare privind acest proiect pentru a evalua 

potențialul acestei măsuri în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de 

muncă; 

55. consideră că Actul privind piața unică ar trebui să propună acțiuni privind modul în care 

sectorul public poate implica mai mult întreprinderile în vederea promovării de soluții 

inovatoare pentru prestarea serviciilor publice; invită Comisia și statele membre, în 

temeiul respectivelor lor competențe, să se asigure că serviciile de interes economic 

general (SIEG), inclusiv serviciile sociale de interes general (SSIG), sunt garantate într-un 

cadru caracterizat de aspecte precum accesul universal, înaltă calitate și accesibilitate, 

precum și norme clare de finanțare, prin punerea la dispoziția autorităților publice a unui 



set de instrumente care să servească la evaluarea calității acestor servicii; consideră că ar 

trebui să se adopte inițiative sectoriale specifice de către Comisie, utilizându-se toate 

opțiunile disponibile, în temeiul și în conformitate cu articolul 14 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și protocolul 26 la acesta, pentru a se asigura că SIEG și 

SSIG pot fi furnizate într-o măsură corespunzătoare, respectându-se în același timp 

principiul subsidiarității; 

56. invită Comisia să faciliteze aplicarea normelor UE prin clarificarea criteriilor privind 

compatibilitatea cu piața internă a ajutoarelor de stat și a achizițiilor publice din domeniul 

serviciilor sociale de interes general (SSIG); 

57. solicită ca resursele aferente fondurilor structurale și Fondului de coeziune să fie utilizate 

în mod strategic și adecvat, iar rețelele transeuropene să fie extinse în vederea dezvoltării 

pieței unice; 

58. atrage atenția în mod deosebit asupra valorii adăugate a rețelei TEN-T, îndeosebi a 

proiectelor cu caracter transnațional și care elimină blocajele; subliniază că rețeaua oferă 

un cadru eficient pentru circulația persoanelor și a bunurilor în cadrul UE și observă că 

Strategia Europa 2020 recunoaște valoarea adăugată europeană a accelerării proiectelor 

strategice care au caracter transfrontalier, elimină blocajele și sprijină nodurile 

intermodale (orașe, porturi, aeroporturi, platforme logistice); 

59. sprijină conceptul unei rețele centrale constituite din proiecte prioritare care respectă 

aceste principii, care ar trebui, așadar, să fie principalii beneficiari ai fondurilor UE și 

solicită ca investițiile sprijinite de UE în domeniul transporturilor să fie armonizate cu alte 

proiecte conexe în materie de infrastructuri de transport care primesc fonduri UE din alte 

surse; 

60. salută instituirea unor drepturi reale pentru pasageri în cazul călătoriilor în cadrul UE în 

domeniul transportului aerian, feroviar, maritim sau al transportului cu autocarul și 

autobuzul și recunoaște că aceste drepturi sunt esențiale pentru a facilita libera circulație a 

persoanelor în cadrul pieței unice; 

61. solicită o examinare a respectării acestor drepturi în domeniul transportului aerian care să 

fie urmată, dacă este necesar, de propuneri legislative care să clarifice și să consolideze 

drepturile respective pentru a asigura aplicarea lor uniformă în ansamblul Uniunii 

Europene și a elimina riscul de denaturare a concurenței pe piața unică atât în cadrul 

modurilor de transport, cât și între acestea; solicită ca aceste propuneri să includă o 

protecție adecvată a consumatorilor cu privire la pachetele de servicii pentru călătorii, 

cazurile de faliment și taxele excesive aplicate pentru servicii; 

62. subliniază că actualul cadru legislativ care reglementează drepturile pasagerilor ce 

folosesc transportul aerian are nevoie de măsuri de executare mai bune, astfel încât 

cetățenii să poată beneficia în totalitate de drepturile pe care le au, îndeosebi persoanele 

cu mobilitate redusă (PMR); invită Comisia să adopte o propunere de modificare a 

regulamentului privind drepturile pasagerilor transportului aerian, pentru a spori protecția 

consumatorilor, și o comunicare privind drepturile pasagerilor tuturor modurilor de 

transport, care să fie urmată de propuneri legislative; 

63. invită Comisia să facă bilanțul experienței acumulate până în prezent în domeniul 

drepturilor pasagerilor, să identifice modele comune mai multor moduri și să elaboreze 



orientări politice generale pentru anii următori, axându-se îndeosebi pe mijloacele de 

sensibilizare sporită a pasagerilor cu privire la drepturile lor și la modul de exercitare a 

acestora; 

64. invită Comisia să încurajeze utilizarea noilor tehnologii în cadrul unui sistem de 

transporturi eficient, inteligent și durabil care să ajute pasagerii prin sprijinirea utilizării 

sistemelor integrate de emitere de bilete; 

65. subliniază necesitatea de a finaliza piața unică digitală și observă că beneficiile acesteia 

vor avea un impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni; solicită să se ia 

măsuri de promovare a e-sănătății și a accesului universal la servicii în bandă largă la 

prețuri accesibile; salută propunerea de decizie privind instituirea unui program de acțiune 

pentru spectrul european de frecvențe radio, în special eliberarea până în 2013 a benzii de 

800 MHz provenită din dividendul digital, astfel încât piața în bandă largă wireless să 

poată crește și asigura accesul la internet de mare viteză pentru toți cetățenii, în special 

pentru cei care locuiesc în zone mai greu accesibile din Europa, precum regiunile 

insulare, de munte, rurale și zonele cu o densitate redusă a populației; 

66. îndeamnă statele membre să evalueze propunerea Comisiei de directivă orizontală privind 

combaterea discriminării (COM(2008)0426) nu numai din punctul de vedere al costurilor, 

ci și din perspectiva beneficiilor potențiale în cazul în care persoanele care, anterior, nu se 

simțeau în siguranță și securitate în anumite domenii, încep să acceseze servicii în 

respectivele domenii; 

67. susține cu fermitate cele „25 de acțiuni pentru îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor” 

din Raportul privind cetățenia UE în 2010 (COM(2010)0603), în special pe cele privind 

creșterea gradului de protecție a victimelor, a suspecților și a persoanelor inculpate; 

68. salută Directiva privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale 

transfrontaliere și solicită statelor membre să o pună în aplicare integral; 

Priorități principale 

69. solicită Comisiei să sprijine următoarea listă de propuneri ca priorități principale ale 

Parlamentului European: 

– invită Comisia să ia măsuri de sporire a mobilității cetățenilor europeni, în special 

prin publicarea până în luna septembrie 2011 a unei cărți verzi privind 

recunoașterea calificărilor profesionale, inclusiv o evaluare a cadrului existent și, 

dacă este cazul, să propună o inițiativă legislativă de reformare a acestui cadru în 

2012, evaluând totodată fezabilitatea și valoarea adăugată ale cardurilor de 

identitate profesională la nivelul UE și ale unui „pașaport european al 

competențelor” în 2011 și instituind un „tablou de bord al mobilității” care să 

măsoare mobilitatea în UE; 

– invită Comisia să-și asume un rol mai activ în coordonarea activităților autorităților 

vamale și de supraveghere a pieței de la nivel național, pentru a spori eficacitatea 

controalelor la frontiere asupra bunurilor importate din țări terțe și să elaboreze, în 

2011, un plan de acțiune multianual pentru dezvoltarea unui sistem eficace de 

supraveghere a pieței europene pentru toate produsele, acordând totodată statelor 

membre flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor lor legale;  



– îndeamnă Comisia să propună o extindere a regulamentului existent în materie de 

roaming atât în ceea ce privește perioada de aplicare – până în iunie 2015 – cât și 

domeniul de aplicare, introducând plafoane tarifare pentru comercializarea cu 

amănuntul a serviciilor de comunicații de date în roaming pentru a reduce costurile 

de roaming pentru cetățeni și pentru întreprinderi; 

– solicită Comisiei să prezinte, până în iunie 2011, o propunere legislativă privind 

garantarea accesului la anumite servicii bancare de bază și să îmbunătățească 

transparența și comparabilitatea comisioanelor bancare până la sfârșitul lui 2011; 

– solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă prin care să se elimine 

obstacolele cu care se confruntă lucrătorii mobili pentru a garanta transferabilitatea 

integrală a drepturilor de pensie;  

 

  

70. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 

 


