
Interventia  Comisarului  European pentru piata unica si servicii, 

Dl. Michael Barnier, 

in cadrul Plenarei nr. 470 a CESE 

 

 

 

Sedinta plenara a Comitetului Economico Social European i-a avut ca oaspeti de onoare pe Dl 
Jose Manuel Barosso, Presedintele Comisiei Europene alaturi de Comisarul european pentru 
piata unica si servicii, Dl Michael Barnier, care , in discursul sau, a punctat stadiul in care se afla 
reforma pietei unice la nivel comunitar la inceputul lui 2011 si care sunt perspectivele “Single 
Market Act “, astfel : 

 

• Comisarul European a precizat ca se considera un fel de inginer care si-a propus sa 
reformeze legislatia comunitara in materia pietei unice, cca 1500 de texte si 
regulamente cu care lucreaza cca 15 comisari care au implicatii directe in acest 
domeniu; 

• Demersul sau isi propune sa raspunda si slabiciunilor identificate de Mario Monti; 

• Piata interna a UE a fost prima etapa a procesului European din 1950 de la mutualizarea 
cu carbunele si otelul si fondatorii au cimentat proiectul politic printr-un interes si 
nevoie economice de a fi impreuna; 

• Un moment alarmant  a fost acela din 2005 odata cu referendumul din Franta pe tema 
Constitutiei UE  cand s-a votat negativ, aratand clat ca cetatenii si IMM au simtit ca piata 
aceasta unica nu este pentru ei; 

• Este o provocare asumata aceea de a reconcilia cetatenii si IMM cu piata unica 
europeana in sensul de a repune pietele in slujba pietei unice iar economia UE sa fie 
repusa in sprijinul oamenilor; 

• Au fost dezbateri pe parcursul a 4 luni in CE si dupa toate contributiile receptionate se 
poate spune ca  ¾ din raspunsuri considera necesar si util demersul de reformare a 
pietei unice, prioritatile sunt inca diferite dar se mentine un accent aparte asupra 
economiei sociale de piata; 

• Piata serviciilor reprezinta 70% din economia UE ceea ce arata ca trebuie sa devenim si 
producatori, nu doar consumatori; 



• Dintre cele 14 prioritati identificate de CESE in avizul sau, 2 sunt esentiale : serviciile de 
interes general si economia sociala; 

• Comunicarea CE pe tema Single Market Act se va face in 2011 si va promova economia 
sociala in toate dimensiunile ei, inclusiv prin precizarea implicarii actorilor sociali de tip 
cooperative , asociatii, fundatii; 

• Trebuie sa actionam repede pentru ca cetatenii sunt nemultumiti ( 10% sunt someri si se 
amputeaza in continuare pensii si salarii ); 

• Trebuie adusa transparenta morala in piata financiara; 

• Nu mai putem vorbi de reducere a deficitelor si a datoriilor ci trebuie sa vorbim de 
relansarea pietei unice si de crearea a noi locuri de munca; 

• In mai putin de 2 ani vom aniversa 20 de ani de Piata unica si este de evitat ca aceasta 
aniversare sa fie nostalgica sau melancolica; 

• Vor fi selectate 12 prioritati cu efect de antrenare pentru a regasi un echilibru si o piata 
competitiva; 

• Fiecare intreprindere, cetatean, teritoriu are necesitatea sa in acest demers ! 
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