
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 22.11.2018  

COM(2018) 772 final 

ANNEXES 1 to 2 

 

ANEXE 

 

la 

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR  

Piața unică într-o lume în schimbare 

 

Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit 

 

 



 

1 

ANEXA 1 

Stadiul în care se află din punct de vedere legislativ Strategia privind piața unică, 

Strategia privind piața unică digitală și uniunea piețelor de capital/uniunea bancară
1
 

 DESCRIEREA POLITICII  
PARLAMENTUL  

EUROPEAN 

 
CONSILIUL UNIUNII 

EUROPENE 

STRATEGIA PRIVIND PIAȚA UNICĂ 

1.  Portalul digital unic   

2.  Procedura de notificare   

3.  
Instrumentul de informare privind 

piața unică (SMIT)   

4.  
Pachetul privind mărfurile 

(recunoașterea reciprocă)   

5.  
Pachetul privind mărfurile 

(respectarea și asigurarea aplicării)   

6.  
Certificatul suplimentar de protecție 

(CSP) – Derogare pentru producție   

7.  Cardul electronic   

8.  
Regulamentul privind serviciile de 

livrare transfrontalieră de colete   

9.  

Testul de proporționalitate înainte de 

adoptarea unor noi reglementări 

referitoare la profesii 
  

10.  
Pachetul privind dreptul societăților 

comerciale   

11.  Evaluările tehnologiilor medicale   

12.  
Pachetul „Noi avantaje pentru 

consumatori”   

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

13.  
Conectivitatea la internet în 

comunitățile locale (WiFi4EU)   

14.  
Portabilitatea transfrontalieră a 

serviciilor de conținut online   

                                                           
1
 O listă cuprinzătoare a inițiativelor legislative referitoare la piața unică care se află în prezent în etapa 

negocierilor în cadrul Parlamentului European și al Consiliului este anexată la programul de lucru al Comisiei 

pentru 2019 [COM(2018) 800]. 
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15.  Serviciile de roaming   

16.  
Cooperarea în materie de protecție a 

consumatorilor   

17.  
Taxa pe valoarea adăugată pentru 

comerțul electronic   

18.  
Protecția datelor de către instituțiile și 

organismele Uniunii   

19.  
Codul comunicațiilor electronice și 

Organismul autorităților europene de 

reglementare 

  

20.  Serviciile mass-media audiovizuale   

21.  

Reforma drepturilor de autor pentru 

persoanele cu deficiențe de vedere 

(punerea în aplicare a Tratatului de la 

Marrakesh) 

  

22.  

Exemplare în format accesibil pentru 

persoanele cu deficiențe de vedere 

(punerea în aplicare a Tratatului de la 

Marrakesh) 

  

23.  
Utilizarea benzii de frecvențe de 

470790 MHz în Uniune   

24.  Prevenirea geoblocării nejustificate   

25.  
Fluxul liber al datelor fără caracter 

personal   

26.  
Contractele de furnizare de conținut 

digital   

27.  
Contractele pentru vânzarea online și 

alte tipuri de vânzare la distanță a 

bunurilor 

  

28.  

Echitatea pentru utilizatorii 

profesionali de servicii de 

intermediere online (relațiile dintre 

platforme și întreprinderi) 

  

29.  
Confidențialitatea și comunicațiile 

electronice   

30.  Drepturile de autor   

31.  
Regulamentul privind radiodifuziunea 

(drepturile de autor)   

32.  Legea privind securitatea cibernetică   

33.  
Reutilizarea informațiilor din sectorul 

public (ISP)   

34.  Numele de domeniu de prim nivel .eu   

35.  
Centrul pentru cercetare și 

competențe în domeniul securității 

cibernetice și rețeaua de centre de 

competență în materie de securitate 

cibernetică 

  

36.  Calculul de înaltă performanță   

37.  
Taxa pe valoarea adăugată pentru 

publicațiile electronice   
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UNIUNEA PIEȚELOR DE CAPITAL / UNIUNEA BANCARĂ 

38.  
Securitizarea simplă, transparentă și 

standardizată   

39.  Prospectul   

40.  
Fondurile europene cu capital de risc 

(EuVECA)   

41.  
Restructurarea preventivă, a doua 

șansă și eficiența procedurilor   

42.  
Produsul paneuropean de pensii 

personale (PEPP)   

43.  
Revizuirea autorităților europene de 

supraveghere   

44.  
Cadrul de finanțare participativă al 

UE   

45.  
Cadrul european pentru obligațiuni 

garantate   

46.  

Facilitarea distribuției 

transfrontaliere a fondurilor de 

investiții 
  

47.  
Efectele față de terți ale cesiunilor de 

creanțe   

48.  
Promovarea piețelor de creștere 

pentru IMM-uri   

49.  
Norme mai proporționale și mai 

eficace pentru firmele de investiții   

50.  
Regulamentul privind infrastructura 

pieței europene (supraveghere)   

51.  
Regulamentul privind infrastructura 

pieței europene (REFIT)   

52.  
Redresarea și rezoluția contrapărților 

centrale   

53.  Finanțarea durabilă: taxonomie   

54.  
Finanțarea durabilă: publicarea de 

informații   

55.  
Finanțarea durabilă: indici de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon 

  

56.  
Rangul instrumentelor de datorie 

negarantate în ierarhia creanțelor în 

caz de insolvență 

  

57.  
Sistemul european de asigurare a 

depozitelor   

58.  Reforma cerințelor de capital   

59.  
Capacitatea de absorbție a pierderilor 

și de recapitalizare (regulamentul și 

directiva) 

  

60.  
Supravegherea instituțiilor de credit și 

a firmelor de investiții   
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61.  

Dezvoltarea în continuare a piețelor 

secundare pentru creditele 

neperformante, inclusiv recuperarea 

mai eficientă a valorii 

  

62.  
Acoperirea minimă a pierderilor 

pentru expunerile neperformante   

63.  
Un cadru propice pentru dezvoltarea 

titlurilor garantate cu obligațiuni 

suverane ale UE 

  

64.  Mecanismul comun de protecție   

65.  
Fondul UE pentru investiții strategice 

2.0   

66.  
Aprofundarea uniunii economice și 

monetare   

67.  

Combaterea fraudelor și a falsificării 

mijloacelor de plată, altele decât 

numerarul 
  

 

ACORD POSIBIL ÎN CONDIȚIILE UNUI ANGAJAMENT POLITIC FERM DIN PARTEA TUTUROR INSTITUȚIILOR 

UNIUNII 

ACORD RAPID POSIBIL PRIN PROCEDURILE NORMALE 

PREZENTATE ȘI APROBATE 

  



 

5 

ANEXA 2 

Exemple de beneficii aduse pieței unice de inițiativele propuse sau deja adoptate 

Exemple de beneficii aduse de inițiativele deja adoptate: 

 Directiva de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, cu privire 

la care colegiuitorii au ajuns la un acord la 6 iunie 2018, ar putea contribui la un 

efect cumulat asupra creșterii de 1,45 % și asupra ocupării forței de muncă de 

0,18 % în 2025, în timp ce impactul cumulat asupra activității economice ar fi de 

ordinul a 910 miliarde EUR și s-ar reflecta în crearea a 1,304 milioane de noi locuri 

de muncă până în 2025. Deficitul global de investiții pentru atingerea obiectivelor de 

conectivitate ale Uniunii stabilite pentru 2025, inclusiv pentru realizarea coridoarelor 

5G, este estimat la 155 de miliarde EUR. Codul va contribui la reducerea acestui 

deficit prin instituirea unui cadru de reglementare stabil care să-i stimuleze pe actorii 

privați să investească în toate domeniile. În anumite zone rurale și îndepărtate, unde 

lipsesc stimulentele de piață pentru investiții, sprijinul public pentru investițiile în 

banda largă poate juca un rol complementar, inclusiv prin intermediul fondurilor 

structurale și de investiții europene, astfel cum se menționează în propunerile privind 

următorul cadru financiar multianual. Implementarea cu succes a tehnologiei 5G 

necesită o acțiune coordonată între statele membre și părțile interesate, în 

conformitate cu Planul de acțiune privind 5G. În special, trebuie să existe un model 

coerent de partajare a spectrului în întreaga Uniune pentru a răspunde nevoilor care 

există pe autostrăzi, precum și în sectorul transporturilor, al utilităților și al asistenței 

medicale. Beneficiile economice ale implementării cu succes, rapide și coordonate a 

tehnologiei 5G în Uniune sunt considerabile și au fost estimate la 146 de miliarde 

EUR pe an, urmând să contribuie, de asemenea, la crearea a 2,39 milioane de locuri 

de muncă
2
. 

 Serviciile de e-guvernare online la nivel transfrontalier, prin intermediul 

Regulamentului privind înființarea unui portal digital unic, care ar permite accesul 

la informații, la proceduri și la serviciile de asistență și de soluționare a problemelor; 

regulamentul a fost semnat de colegiuitori la 2 octombrie 2018. Cetățenii și 

întreprinderile care doresc să se mute, să vândă produse sau să furnizeze servicii în 

altă țară din Uniune se confruntă cu obstacole importante. Găsirea pe internet de 

informații relevante, corecte și ușor de înțeles, precum și posibilitatea de a accesa și 

de a efectua anumite proceduri administrative online este esențială pentru cei care 

doresc să beneficieze de avantajele pieței unice, dar, dacă există, rămâne adesea 

complicată, costisitoare și de lungă durată. Regulamentul pune în aplicare, pentru 

prima dată printr-un act legislativ, principiul înregistrării unice la nivel 

transfrontalier, astfel încât cetățenilor să nu li se ceară să comunice din nou date pe 

care le-au furnizat deja autorităților naționale. Cetățenii vor petrece cu 60 % mai 

puțin timp pentru a căuta online informații despre șapte subiecte esențiale cu privire 

la care se documentează înainte de a pleca în străinătate, în prezent timpul consacrat 

acestei activități fiind de 1,5 milioane de ore. Întreprinderile vor economisi între 11 

și 55 de miliarde EUR anual din costurile aferente căutării de informații cu privire la 

doar nouă subiecte legate de afaceri
3
.  

 Modernizarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru comerțul electronic 

transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori, prin Directiva (UE) 2017/2455 

                                                           
2
 Evaluarea impactului realizată de Comisie, SWD(2016) 303. 

3
 Evaluarea impactului realizată de Comisie, SWD(2017) 213. 
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a Consiliului din 5 decembrie 2017, care simplifică obligațiile complexe în materie 

de TVA legate de comerțul electronic transfrontalier și creează condiții de 

concurență echitabile pentru întreprinderile din Uniune și din țările terțe care puteau 

deseori să își vândă produsele și serviciile fără să plătească taxa pe valoarea 

adăugată. Se preconizează că propunerea va reduce costurile suportate de 

întreprinderi pentru respectarea obligației de plată a taxei pe valoarea adăugată cu 

2,3 miliarde EUR pe an începând din 2021, sporind în același timp cu 7 miliarde 

EUR veniturile obținute de statele membre din taxa pe valoarea adăugată
4
. 

  

                                                           
4
 Evaluarea impactului realizată de Comisie, SWD(2016) 379. 
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Exemple de beneficii aduse de inițiativele supuse colegiuitorilor spre adoptare: 
 

 Propunerile privind datele (cea privind fluxul liber al datelor fără caracter personal și 

cea privind informațiile din sectorul public) care au fost prezentate în contextul 

Strategiei privind piața unică digitală, vor contribui la creșterea economiei europene 

a datelor la 700 de miliarde EUR până în 2020, ceea ce reprezintă 4 % din economia 

Uniunii (față de 2 % în 2016). Cu toate că, în parte, acest potențial a fost deja atins 

prin adoptarea Regulamentului privind fluxul liber al datelor fără caracter personal, 

adoptarea unor norme actualizate care să încurajeze o mai largă disponibilitate a 

informațiilor din sectorul public ar putea spori valoarea reutilizării acestor 

informații, de la 145 de miliarde EUR la 215 miliarde EUR până în 2028, și ar putea 

duce la crearea a 200 000 de locuri de muncă suplimentare în domeniul datelor
5
.  

 

 Propunerea privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) 

prezentată de Comisia Europeană urmărește asigurarea unei mai mari echități fiscale 

în cadrul pieței unice și a unor condiții de concurență echitabile. Odată ce va fi pe 

deplin operațională, baza fiscală consolidată comună a societăților ar putea mări 

volumul total al investițiilor din Uniune cu până la 3,4 % prin stimularea 

investițiilor în C&D și a finanțării prin participare la capital. Întreprinderile vor 

putea să recurgă la un set unic de norme și să colaboreze cu administrațiile fiscale 

naționale pentru a depune o singură declarație de impunere pentru toate activitățile 

derulate în cadrul Uniunii. Introducerea bazei fiscale consolidate comune a 

societăților ar trebui să reducă cu 8 % timpul consacrat activităților anuale de 

asigurare a conformității, iar durata înființării unei filiale ar scădea, de asemenea, cu 

până la 67 %, ceea ce le-ar permite întreprinderilor, inclusiv întreprinderilor mici și 

mijlocii, să înființeze mai ușor filiale în străinătate. Vor fi stimulate activitățile 

favorabile creșterii, cum ar fi investițiile în C&D și finanțarea prin participare la 

capital, care sprijină obiectivele mai ample legate de relansarea creșterii economice, 

a creării de locuri de muncă și a investițiilor
6
.  

 

 În contextul celui de al treilea pachet privind mobilitatea, Comisia a propus 

eliminarea birocrației în domeniul transporturilor și al logisticii în propunerea sa de 

Regulament privind informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri. 

Această propunere urmărește să asigure faptul că autoritățile naționale acceptă ca 

documentele care însoțesc mărfurile să fie furnizate pe cale electronică în cazul în 

care sunt disponibile pe platforme digitale sigure și certificate. Până în 2040, această 

propunere ar putea genera economii în valoare de 20-27 de miliarde EUR în sectorul 

transporturilor sau echivalentul a 75-102 milioane de ore de lucru. Operatorii de 

transport rutier, care sunt, în 99 % din cazuri, întreprinderi mici și mijlocii, ar 

beneficia în proporție de 60 % de pe urma acestor economii
7
.  

 

 Comisia a propus noi norme la nivelul Uniunii referitoare la articolele din plastic de 

unică folosință prin intermediul Directivei privind reducerea impactului anumitor 

produse din plastic asupra mediului. Dacă va fi adoptată, această directivă ar 

permite economisirea a 3,4 milioane de tone echivalent CO² până în 2030 și ar evita 

aducerea de daune mediului în valoare de 23 de miliarde EUR. Pentru consumatori, 

economiile rezultate s-ar ridica la aproximativ 6,5 miliarde EUR
8
. 

 

                                                           
5
 Evaluările impactului realizate de Comisie, SWD(2017) 304 și SWD(2018) 127. 

6
 Evaluarea impactului realizată de Comisie, SWD(2016) 341. 

7
 Evaluarea impactului realizată de Comisie, SWD(2018) 183. 

8
 Evaluarea impactului realizată de Comisie, SWD(2018) 254. 


