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Subiect: Priorități pentru piața internă în următorul deceniu - contribuția Consiliului 

Competitivitate la agenda de la Lisabona post-2010
- Adoptarea concluziilor Consiliului

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor proiectul de concluzii ale Consiliului privind „Prioritățile 

pentru piața internă în următorul deceniu - contribuția Consiliului Competitivitate la agenda de la 

Lisabona post-2010”, întocmit de Comitetul Reprezentanților Permanenți în cadrul reuniunii sale 

din 18 noiembrie 2009.

Consiliul Competitivitate este invitat să adopte concluziile în cadrul reuniunii sale din 3-4 

decembrie 2009.

_______________
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ANEXĂ

Proiect de concluzii ale Consiliului privind „prioritățile pentru piața internă în următorul 

deceniu” - contribuția Consiliului Competitivitate la agenda de la Lisabona post-2010

CONSILIUL (Competitivitate),

REAMINTIND concluziile sale din 24 septembrie 2009 intitulate „Cum să facem ca piața internă să 

funcționeze mai bine”,

1. CONSTATĂ faptul că piața internă reprezintă piatra de temelie a integrării UE și că aceasta 

și-a dovedit rezistența în contextul actualei situații economice, precum și faptul că, pentru 

viitor, UE ar trebui să desprindă învățăminte din impactul crizei financiare și economice 

asupra pieței interne. Într-o economie globală, o piață internă puternică asigură o creștere 

durabilă și locuri de muncă. SUBLINIAZĂ faptul că UE trebuie să își consolideze și să 

aprofundeze în continuare piața internă pentru a face față noilor provocări. În vederea unei noi 

Comisii și a unei strategii a UE reînnoite pentru creștere economică și ocuparea forței de 

muncă, UE ar trebui să transforme provocările actuale în oportunități și să dezvolte o strategie 

în materie de competitivitate clară și coerentă în vederea bunei funcționări a pieței interne în 

următorul deceniu. ESTE DE ACORD, prin urmare, că ar trebui întreprinse acțiuni pe baza 

unor priorități strategice în domeniile în care beneficiile pentru cetățeni, consumatori și 

întreprinderi, în special pentru IMM-uri și microîntreprinderi, ar fi cele mai mari;

2. CONSIDERĂ că, în cursul următorilor ani, trebuie abordate în special o serie de domenii-

cheie, inclusiv eliminarea barierelor care încă mai există. SALUTĂ, prin urmare, inițiativa 

Comisiei de a relansa piața internă, ca un obiectiv strategic cheie al viitoarei Comisii;

3. IA ACT CU SATISFACȚIE de intenția Comisiei de a efectua o analiză majoră a pieței 

interne care să includă evaluarea legislației existente; SUBLINIAZĂ în acest sens necesitatea 

unei coordonări eficiente și INVITĂ viitoarea Comisie să prezinte un nou pachet privind piața 

internă care să cuprindă propuneri privind acțiuni specifice și inițiative noi, după caz; 

SOLICITĂ Comisiei să ia în considerare necesitățile în materie de rețele de infrastructură, 

precum și să acorde atenția cuvenită dimensiunii sociale și serviciilor de interes general, 

asigurând totodată beneficii pentru IMM-uri; 
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4. În așteptarea acestui nou stadiu al dezvoltării pieței interne, REAFIRMĂ importanța realizării 

unor progrese rapide și reale în cadrul acțiunilor în curs de desfășurare în domeniul pieței 

interne, pe baza realizărilor obținute în contextul revizuirii pieței unice, în special în ceea ce 

privește abordarea de tip parteneriat, bazată pe date concrete și orientată spre efecte; 

5. REAMINTEȘTE necesitatea unor măsuri practice în vederea îmbunătățirii în continuare a 

funcționării pieței interne, în special în ceea ce privește informațiile de ordin practic, 

cooperarea administrativă și asigurarea punerii în aplicare a normelor la nivel administrativ, 

inclusiv soluționarea problemelor; REAMINTEȘTE spectrul larg de instrumente aflate la 

dispoziția UE, printre care se numără, după caz, armonizarea, precum și recunoașterea 

reciprocă. ESTE DE ACORD cu necesitatea de a stabili priorități și de a îmbunătăți 

conceperea, aplicarea, monitorizarea și asigurarea punerii în aplicare a legislației pentru a 

oferi un cadru de reglementare eficient și favorabil pieței interne;

6. SUBLINIAZĂ importanța abordării aspectelor externe, alături de alte efecte economice, 

sociale și de mediu, în cadrul evaluărilor de impact ale propunerilor legislative ale UE pentru 

a asigura coerența dintre reglementarea internă și competitivitatea externă;

Domenii-cheie

Servicii și mărfuri

7. SUBLINIAZĂ faptul că sectorul serviciilor reprezintă un element fundamental pentru 

creșterea economică viitoare și ocuparea forței de muncă. Directiva privind serviciile 

reprezintă un pas esențial către facilitarea liberei circulații a serviciilor. Cererea de noi servicii 

va continua să crească în viitor. În acest context, ar trebui avute în vedere măsuri 

suplimentare, după caz, pentru a îmbunătăți în continuare furnizarea transfrontalieră a 

serviciilor;
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8. SUBLINIAZĂ importanța unui proces eficient și transparent de evaluare reciprocă a 

directivei privind serviciile, care va permite formularea de concluzii privind politicile bazate 

pe date concrete, va contribui la asigurarea unei calități înalte a punerii în aplicare în 

ansamblul statelor membre și va avea drept rezultat un raport de sinteză care va fi prezentat în 

decembrie 2010 și va fi însoțit, după caz, de propuneri privind inițiative suplimentare; 

Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că există măsuri adecvate, inclusiv resurse, 

în vederea acestui proces; 

9. REAFIRMĂ importanța liberei circulații a mărfurilor și a punerii în aplicare eficiente a 

pachetului bunuri; ÎNCURAJEAZĂ Comisia să își continue eforturile pentru adaptarea 

legislației comunitare existente în materie de armonizare la acest nou cadru legislativ, să 

sprijine statele membre în aplicarea acesteia și să prevină crearea de bariere nejustificate în 

calea liberei circulații a mărfurilor în zona nearmonizată; FACE APEL la o abordare mai 

largă în ceea ce privește supravegherea pieței1, aceasta fiind un instrument indispensabil 

pentru produse sigure, pentru comerț și pentru consolidarea încrederii în piața internă; 

10. SUBLINIAZĂ importanța standardizării ca element catalizator al inovării și SALUTĂ 

inițiativa Comisiei de a revizui sistemul european de standardizare, acordând o atenție 

deosebită bunei funcționări a structurilor naționale; INVITĂ Comisia să acorde o atenție 

deosebită sectorului serviciilor;

Consumatori

11. SUBLINIAZĂ că buna funcționare a pieței interne este necesară pentru a consolida 

încrederea consumatorilor în vederea utilizării oportunităților pe care aceasta le oferă. Pentru 

a permite consumatorilor să contribuie la dezvoltarea unei piețe competitive, este necesară o 

politică activă privind consumatorii. CONFIRMĂ că va continua să acorde o atenție deosebită 

directivei propuse privind drepturile consumatorului, în scopul realizării unei piețe interne pe 

deplin funcționale și al asigurării de beneficii atât pentru consumatori, cât și pentru 

întreprinderi, inclusiv IMM-uri, asigurând echilibrul adecvat între un nivel înalt de protecție a 

consumatorului și o piață internă cu o bună

  
1 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 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
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funcționare; SUBLINIAZĂ că, pentru a spori performanța pieței interne, este esențial să se 

pună accentul pe eliminarea barierelor care fac tranzacțiile transfrontaliere între întreprinderi 

și consumatori, inclusiv comerțul electronic, mai dificile și mai costisitoare; 

Drepturile de proprietate intelectuală

12. SUBLINIAZĂ că este important să se instituie un brevet comunitar, un Tribunal pentru 

brevete europene și comunitare și să se îmbunătățească în continuare protecția și asigurarea 

aplicării drepturilor de proprietate intelectuală (DPR) în vederea consolidării competitivității 

întreprinderilor europene; SALUTĂ intenția Comisiei de a prezenta o strategie cuprinzătoare 

privind DPR;

13. SUBLINIAZĂ importanța obținerii unui acord în acest domeniu pentru a contribui la punerea 

în aplicare a liberei circulații a cunoașterii și a inovării - a „cincea libertate” - în cadrul pieței 

interne, pentru a contribui la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă; 

Aspecte externe

14. EVIDENȚIAZĂ faptul că buna funcționare a pieței interne prezintă o importanță majoră 

pentru competitivitatea externă a UE; SUBLINIAZĂ necesitatea de a garanta că piața UE 

rămâne deschisă lumii și că alte piețe sunt deschise comerțului cu UE, promovând în 

continuare piețele tot mai deschise care ar trebui să conducă la beneficii reciproce.  Fluxul 

continuu al comerțului și al investițiilor în cadrul UE și între UE și partenerii săi comerciali 

externi reprezintă cheia productivității, a creșterii economice și a bunăstării pe termen mai 

lung. PRECIZEAZĂ, în acest sens, că politicile interne și externe ar trebui să se întărească 

reciproc; 

15. ESTE DE ACORD că strategia UE reînnoită pentru creștere economică și ocuparea forței de 

muncă trebuie să cuprindă o agendă externă explicită, care să stabilească un set de măsuri 

concrete și coerente vizând să reunească efectele benefice ale comerțului exterior și ale 

deschiderii către exterior pentru competitivitatea UE și care să abordeze toate provocările 

conexe, inclusiv promovarea accesului UE pe piețele țărilor terțe pe baza normelor convenite 

pe plan internațional, în special în ceea ce privește concurența loială și protecția drepturilor de 

proprietate intelectuală;
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16. EVIDENȚIAZĂ faptul că, în conformitate cu inițiativele strategice anterioare, în special cu 

Strategia privind o Europă globală, aceste măsuri ar trebui să vizeze, inter alia, accesul sporit 

pe piață, liberalizarea comerțului multilateral în cadrul Rundei de la Doha, precum și acorduri 

de liber-schimb aprofundate, echilibrate și cuprinzătoare în temeiul criteriilor economice 

cheie și al obiectivelor de politică stabilite în cadrul Strategiei privind o Europă globală;

17. AFIRMĂ, totodată, importanța dialogurilor privind reglementarea și faptul că măsurile 

specifice de îmbunătățire a transparenței și a cooperării ar trebui urmărite în mod activ și, în 

acest sens: 

a) SUBLINIAZĂ rolul esențial al unor standarde internaționale deschise pentru accesul pe 

piață și înlăturarea barierelor din calea comerțului; SUBLINIAZĂ importanța unei 

legislații receptive la standarde, care să facă trimitere la standardele internaționale, 

precum și a unor proceduri de evaluare a conformității, în special a declarației de 

conformitate a producătorului și, în alte cazuri, a cooperării în domeniul acreditării și al 

supravegherii pieței; 

b) INVITĂ Comisia să exploreze, împreună cu statele membre, pe baza experienței 

acumulate, posibilitatea de a institui un portal de informații cuprinzător, bazat pe 

internet pentru normele și reglementările privind comerțul cu mărfuri, servicii și 

investiții în vederea îmbunătățirii transparenței pentru agenții economici.

c) ÎNCURAJEAZĂ Comisia și statele membre să își intensifice eforturile în vederea 

punerii în aplicare a procedurilor vamale celor mai eficiente și mai favorabile 

întreprinderilor disponibile la nivel mondial, cu obiectivul de a facilita comerțul și de a 

favoriza securitatea lanțului de aprovizionare, sănătatea și siguranța, precum și protecția 

DPR și a mediului; 
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Coordonare și acțiuni de întreprins în continuare

18. SUBLINIAZĂ necesitatea unei coordonări mai eficiente între diferitele domenii de politică, 

inclusiv între politicile privind piața internă și politicile privind comerțul, în scopul 

asigurării faptului că cele mai importante aspecte pentru competitivitatea întreprinderilor 

UE, inclusiv a IMM-urilor, sunt identificate și abordate în mod adecvat; INVITĂ Comisia să 

sporească gradul de coordonare a aspectelor legate de piața internă în cadrul tuturor 

politicilor sale și CONVINE, în rolul său orizontal, să adopte o abordare similară; 

19. SUBLINIAZĂ faptul că contribuția agendei externe la creșterea economică și 

competitivitatea UE ar trebui să facă obiectul unei evaluări și al monitorizării. Acestea ar 

trebui să cuprindă o evaluare a propriei deschideri a UE, precum și a deschiderii țărilor terțe, 

pentru a garanta că întreprinderile UE funcționează într-un mediu cu adevărat global și 

competitiv; 

20. AȘTEAPTĂ CU INTERES prezentarea de către Comisie a unor măsuri ambițioase privind 

piața internă, inclusiv a viitorului său pachet privind piața internă; INVITĂ Comisia să 

furnizeze în mod periodic Consiliului Competitivitate informații actualizate cu privire la 

progresele înregistrate în acest sens;

21. Își REAFIRMĂ intenția de a de a continua revizuirea anuală a progreselor realizate în ceea 

ce privește aspectele orizontale ale pieței interne, inclusiv aspectele externe ale pieței 

interne, pe baza informațiilor din partea Comisiei, în vederea realizării unei piețe interne pe 

deplin funcționale. 

______________


