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 La Parlamentul European este sesizată pentru raport Comisia (asociată) pentru industrie, 

cercetare și energie (ITRE). S-a solicitat aviz de la Comisia pentru comerț internațional 

(INTA), Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), Comisia pentru ocuparea 

forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (ENVI), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru 

transport și turism (TRAN), Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia pentru 

cultură și educație (CULT), Comisia juridică (JURI), Comisia pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne (LIBE). A se vedea fișa de informare a OEIL. 

 Consiliul European va purta în primăvara lui 2019 o discuție cu privire la dezvoltarea viitoare 

a pieței unice și a politicii digitale europene, în scopul pregătirii următoarei agende strategice.  

 

I. CONTEXT  

 

La 25 de ani de la crearea sa, piața unică reprezintă concretizarea libertăților promovate de 

UE, respectiv libera circulație a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor, prin 

eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării, prin încurajarea inovării și a extinderii sale, a 

competitivității sectorului industrial, îmbunătățirea rezilienței economiei europene și a Uniunii 

economice și monetare
1
. Piața unică a reușit atât să integreze economiile statelor membre și să 

genereze locuri de muncă, cât și să transforme economia UE în cea mai mare economie a lumii.  

Piața unică în cifre: serviciile reprezintă peste 65 % din produsul intern brut (PIB) al UE și 

70 % din totalul locurilor de muncă; achizițiile publice reprezintă aproximativ 19 % din PIB-ul UE, 

autoritățile și serviciile publice cheltuind în fiecare an peste 2,3 mii de miliarde EUR; în Europa sunt 

                                                 
1  A se vedea Discursul rostit de Mario Draghi, „Uniunea economică și monetară: trecut și prezent”, 19 septembrie 

2018, Berlin. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_772_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2018)0772
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2221_ro.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180919.en.html
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peste 5.000 de profesii reglementate, ceea ce echivalează cu 50 de milioane de persoane care se 

confruntă cu obstacole de reglementare inutile în calea mobilității ( sursa: Comisia Europeană). 

Cu toate acestea, piața unică se confruntă, în continuare, cu o serie de tendințe care îi 

împiedică dezvoltarea – fenomenul globalizării, inconsecvențele sau slăbiciunile în asigurarea 

respectării normelor comune ș.a. Măsurile propuse de către Comisia Europeană pentru susținerea 

dezvoltării și aprofundării pieței interne s-au concretizat în Strategia privind piața unică, strategia 

privind uniunea piețelor de capital și strategia privind piața unică digitală.  Unele propuneri au fost 

deja adoptate, însă Parlamentul European și Consiliul mai trebuie să ajungă la un acord cu privire la 

44 din cele 67 de propuneri prezentate în contextul acestor strategii. Comisia a făcut, de asemenea, 

propuneri pentru a crea o uniune bancară în Europa, precum și pentru a consolida politicile privind 

economia circulară, energia, transporturile și clima, care vor aprofunda piața unică și vor încuraja 

dezvoltarea durabilă. Pentru a se asigura că piața unică rămâne echitabilă, Comisia a propus garanții 

în domeniul ocupării forței de muncă, al impozitării și al dreptului societăților. 

În martie 2018, Consiliul European a solicitat Comisiei să evalueze situația pieței unice atât 

din perspectiva punerii în aplicare, a transpunerii în practică și a asigurării respectării legislației 

existente, cât și din perspectiva barierelor care trebuie eliminate sau a oportunităților care trebuie 

valorificate. Ulterior, la 7 iunie 2018, Comisia Europeană a lansat Propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică aferent 

Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Comunicarea constituie un prim răspuns la solicitarea Consiliului European din martie 2018 

și este adoptată împreună cu Analiza anuală a creșterii și cu un bilanț al Planului de investiții.  

Obiectul general al comuncării este de a expune stadiul actual al pieței unice, prin 

accentuarea beneficiilor aduse cetățenilor, consumatorilor și întreprinderilor, precum și de a 

identifica principalele bariere care vor trebui eliminate pentru ca piața unică să funcționeze în 

continuare în mod eficient.  

Obiectul specific al documentului este de a atrage atenția asupra necesității adoptării,  

înainte de sfârșitul actualului ciclu legislativ, a propunerilor prezentate de către Comisie, cu scopul 

de a permite Uniunii să profite de oportunitățile oferite de o piață unică orientată spre viitor. 

Documentul conține două anexe care prezintă (1) stadiul în care se află din punct de vedere 

legislativ „Strategia privind piața unică” și „Strategia privind piața unică digitală și uniunea piețelor 

de capital/uniunea bancară” (anexa 1), și (2) exemple de beneficii aduse pieței unice de inițiativele 

propuse sau deja adoptate (anexa 2). 

În acest sens, comunicarea identifică trei domenii principale în care sunt necesare eforturi 

suplimentare pentru a aprofunda și a consolida piața unică: 

 Adoptarea rapidă a propunerilor aflate în discuție:  

 Comisia a prezentat 67 de propuneri pentru asigurarea bunei funcționări a pieței unice, dintre care 

44 se află încă în dezbatere ; 

 Comisia solicită Parlamentului European și Consiliului să adopte propunerile esențiale aflate în 

discuție (pentru integrarea digitalizării și a noilor tehnologii în centrul pieței unice, pentru a asigura o 

energie mai sigură și durabilă în Europa și pentru a consolida uniunea piețelor de capital) înainte de 

sfârșitul prezentei legislaturi. 

 Garantarea punerii în practică a normelor:  

 Cetățenii și întreprinderile pot profita de multiplele beneficii ale pieței unice numai dacă normele 

convenite de comun acord funcționează efectiv pe teren; 

 Comisia invită statele membre să fie vigilente în ceea ce privește implementarea, aplicarea și 

asigurarea respectării normelor UE și să evite crearea de noi obstacole ; 

 Comisia va continua să asigure respectarea normelor UE în toate domeniile, de la emisiile 

provenite de la autovehicule la comerțul electronic, de la rețelele de socializare la sectorul serviciilor 

ș.a. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/deeper-single-market/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=en&tags=single-market-strategy-2015-communication
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0114&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_772_RO_ACTE2_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:0441:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0770&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cce3490f-ee4d-11e8-b690-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/publications/overview-single-market-initiatives_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-europes-best-asset-changing-world_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1261_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3646_en.htm
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 Continuarea adaptării pieței unice:  

 UE trebuie să dea dovadă de spirit de conducere și de curaj politic pentru a duce piața unică la un 

nou nivel. ; 

 Există un potențial semnificativ pentru continuarea integrării economice în domeniul serviciilor, 

al produselor, al impozitării și al industriilor de rețea.  

Comunicarea este însoțită de un Plan de acțiune privind standardizarea care prezintă patru 

acțiuni-cheie pentru creșterea eficienței, transparenței și securității juridice a sistemului. Eliminarea 

blocajelor din calea stimulării investițiilor pe piața unică constituie, de asemenea, unul dintre 

obiectivele-cheie ale Planului de investiții al Comisiei, cunoscut și sub numele de „Planul Juncker”.  

Pentru următorul buget pe termen lung al UE (2021-2027), Comisia a propus un nou program 

special dedicat pieței unice, în valoare de 4 miliarde EUR, menit să protejeze consumatorii și să 

permită numeroaselor întreprinderi europene mici și mijlocii (IMM-uri) să profite pe deplin de o 

piață unică care funcționează bine. 

 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

 Președinția română a Consiliului Uniunii Europene 

 Una dintre prioritățile României se referă la asigurarea convergenței și coeziunii europene în 

scopul unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toți cetățenii și statele membre. Acestea se pot 

realiza prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare, promovarea 

conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale 

europene.  

 Printre obiectivele principale ale României se numără promovarea cercetării și inovării, 

digitalizării și conectivității în vederea creșterii competitivității economiei și industriei europene. 

 

 Preocupările Parlamentului European  

Cercetările realizate la cererea Parlamentului indică existența unui potențial major al pieței unice 

digitale de a reduce costurile și obstacolele din cadrul UE pentru cetățeni și întreprinderi, astfel încât 

economia europeană să devină ecologică
2
 și socială. În Europa, o mare parte din acest potențial 

poate fi atins prin dezvoltarea e-guvernării și a serviciilor conexe precum e-sănătatea. Potrivit unor 

studii recente, procesul Brexit poate genera incertitudini considerabile și va avea un impact negativ 

asupra pieței unice și asupra drepturilor cetățenilor europeni în cadrul pieței unice digitale. 

Parlamentul va trebui să joace un rol semnificativ în asigurarea legitimității democratice și a 

respectării drepturilor cetățenilor în cadrul acestui proces. 

În Rezoluția Parlamentului European referitoare la pachetul privind piața unică din 5 decembrie 

2018 se arată că „(…) o piață unică care funcționează bine este unul dintre fundamentele esențiale 

ale Uniunii Europene, iar aprofundarea pieței unice ar trebui, prin urmare, să ocupe din nou un loc 

prioritar pe agenda politică, deoarece își aduce aportul la libertate, oportunități și prosperitate în 

Europa și aduce beneficii unui număr de peste 500 de milioane de europeni și de peste 21 de 

milioane de IMM-uri”. Parlamentul European a salutat adoptarea propunerilor privind eliminarea 

geoblocării, Codul comunicațiilor electronice, Regulamentul privind piața unică a telecomunicațiilor, 

eliminarea tarifelor de roaming și fluxul liber de date fără caracter personal, însă atrage atenția că 

încă sunt în curs de negociere propuneri importante, precum contractele digitale. Atrage atenția 

asupra faptului că mai multe inițiative legislative continuă să fie blocate în Consiliu - Directiva 

privind simplificarea transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru - și solicită 

Consiliului să realizeze reformele interne necesare pentru a pune capăt acestei situații care afectează 

atât cetățenii, cât și societățile comerciale. 

 

                                                 
2 Studiul „Longer lifetime for products” (Prelungirea vieții produselor) (2016) realizat de Departamentul tematic A și 

TNO pentru Comisia IMCO. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_ro.htm
https://www.romania2019.eu/prioritati/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578966/IPOL_STU(2016)578966_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/IPOL_STU(2016)578969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602052/IPOL_STU(2017)602052_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602053/IPOL_BRI(2017)602053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0557&format=XML&language=RO
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 Consiliul Uniunii Europene  

 Cu privire la piața unică digitală, sfârșitul anului 2018 a fost marcat de o serie de măsuri și 

poziții adoptate de către Consiliul Uniunii Europene: 

 La 19 decembrie 2018, Consiliul UE a aprobat acordul provizoriu privind normele actualizate 

care vizează domeniul .eu
3
; 

 La 13 decembrie 2018, au fost adoptate o serie de măsuri care îmbunătățesc disponibilitatea 

programelor online de televiziune și de radio pe întreg teritoriul UE; 

 La 5 decembrie 2018, Consiliul și-a  stabilit poziția cu privire la modernizarea normelor de drept 

al societăților comerciale care vor facilita utilizarea instrumentelor digitale și a proceselor online în 

contactele unei societăți comerciale cu autoritățile publice pe întreg parcursul ciclului său de viață; 

 La 4 decembrie 2018, Consiliul convine asupra poziției sale cu privire la instituirea unui program 

de finanțare „Europa digitală”, care va fi lansat în 2021 pentru a sprijini transformarea digitală a 

societăților și a economiilor Europei;  

 La 29 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat o serie de concluzii în care insistă asupra nevoii de 

o viitoare strategie cuprinzătoare și pe termen lung pentru politica industrială a UE. La aceiași 

dată, Consiliul a adoptat o abordare generală parțială cu privire la reglementarea pieței unice, 

prezentând principalele obiective ale proiectului de program: consolidarea competitivității industriei 

UE, asigurarea unor niveluri ridicate de protecție a consumatorilor și de siguranță a produselor și 

promovarea sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor; 

 La 28 mai 2018, Consiliul competitivitate a convenit asupra poziției sale privind un regulament 

menit să îmbunătățească recunoașterea reciprocă a mărfurilor vândute în alt stat membru, care 

consolidează încrederea în piața unică prin asigurarea faptului că mărfurile comercializate în mod 

legal într-un stat membru pot fi vândute în oricare altul, cu condiția ca acestea să fie sigure și să 

respecte interesul public; 

 La 29-30 mai 2017, Consiliul competitivitate a examinat progresele înregistrate în ceea ce 

privește punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică. Miniștrii au subliniat că aprofundarea 

pieței unice, în special, în domeniul digital și în cel al serviciilor, reprezintă o prioritate de prim 

rang pentru Uniunea Europeană. Aceștia au convenit asupra necesității de a accelera punerea în 

aplicare, în special în acele domenii în care pot aduce beneficii concrete pentru consumatori și 

întreprinderi. 

 

 Consiliul European 

 Consiliul European din  13-14 decembrie 2018 a adoptat concluzii privind piața unică și a 

solicitat continuarea agendei privind piața unică care în ultimii 25 ani a adus bunăstare, creștere 

economică și noi locuri de muncă în UE. Liderii doresc să vadă progrese în următoarele domenii: 

 lucrările legislative în curs; 

 coordonarea cu domeniile de politică conexe; 

 punerea în aplicare la nivel național; 

 competitivitatea globală; 

 transformarea digitală. 

La 19 octombrie 2017, Consiliul European a lansat un apel pentru o piață unică integrată, 

capabilă să ofere beneficii concrete cetățenilor europeni. Liderii UE au solicitat instituțiilor UE să 

intensifice activitatea legislativă și statelor membre să pună în aplicare legislația UE și măsurile 

necesare pentru a contura noua eră digitală. La 22 și 23 iunie 2017, Consiliul European a lansat un 

apel la măsuri concrete care să asigure o bază industrială puternică și competitivă pentru piața 

unică. După examinarea punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică, liderii UE au reiterat, de 

                                                 
3 .eu este numele de domeniu de internet de prim nivel al UE în cadrul căruia orice persoană, organizație sau 

întreprindere din UE – și, de asemenea, în curând, orice cetățean european care trăiește în afara UE – își poate înregistra 

propriul nume de domeniu. Acest lucru este considerat un element esențial pentru identitatea europeană online. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/19/eu-s-internet-domain-name-eu-council-approves-agreement-on-updated-governance/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/13/enhanced-cross-border-access-to-online-content-eu-agrees-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/05/company-law-adapted-to-the-digital-era-council-position-agreed/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/deeper-single-market/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-industrial-policy/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/28/mutual-recognition-of-goods-council-agrees-position-to-reinforce-the-single-market/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2017/05/29-30/
https://www.consilium.europa.eu/media/37558/13-14-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/10/19-20/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/06/22-23/
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asemenea, importanța acesteia în ceea ce privește stimularea creșterii, generarea de locuri de muncă 

și promovarea investițiilor. 

IV. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI INSTITUȚII IMPLICATE 

 

 În România, instituția integratoare a mecanismelor pieței unice este Ministerul Economiei.  

 Programul de guvernare 2017- 2020 își propune să implementeze un model de politică 

industrială, care să genereze creștere economică inteligentă, care să treacă de la modelul bazat pe 

industrii intensive în forță slab calificată și industrii cu grad redus de prelucrare către industrii 

inovative, energie și industrii ecologice. 

 Strategia naționala pentru competitivitate 2014-2020 (SNC) reprezintă un document strategic 

al Ministerului Economiei, elaborat prin consultări atât cu mediul privat, cât şi cu ministerele de linie 

(în special cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale, 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), pentru corelarea intervenţiilor dedicate 

competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, inclusiv din perspectiva 

dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale. 

 Programul ,,România competitivă” prezintă o viziune care să furnizeze consensul 

societal asupra principalelor domenii și măsuri de acțiune menite să așeze România pe calea 

dezvoltării sustenabile, ceea ce s-ar traduce, în limbaj economic, prin convergența nivelului 

PIB/locuitor cu nivelul din țările europene.   

 Alte instituții care au responsabilități în domeniu sunt: Ministerul pentru Mediul de 

Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor, Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. La acestea se adaugă o serie 

de autorități de supraveghere a pieței produselor:  Inspecția Muncii, Autoritatea Națională de 

Reglementare în domeniul Energiei, Inspectoratul de Stat în Construcții, Autoritatea Națională pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații, Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor 

Medicale. 

 

V. CONCLUZII 

 

Angajamentul politic reînnoit al statelor membre va garanta că piața unică va fi integrată și 

funcțională pentru viitor, pentru a putea proteja Europa împotriva unor eventuale șocuri și crize. În 

cadrul pieței unice, uniunea piețelor de capital va debloca finanțări suplimentare în sprijinul creșterii 

economice europene. Mecanismele și instrumentele pieței unice depind de un buget pe termen lung 

care să reflecte evoluțiile rapide ale inovării, mediului economic și geopoliticii. Se impune 

adaptabilitatea și flexibilitatea pieței unice pentru susținerea schimbărilor structurale și asigurarea 

coeziunii Europei în fața incertitudinilor emergente, atât pe plan intern, cât și extern. Piața unică își 

păstrează o dimensiune socială, prin care urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă și 

asigurarea unei legături eficiente între cerințele pieței muncii și oferta educațională adresată tinerilor 

și nu numai.  

  

 

 

Ioana Cristina Vida 

10 ianuarie 2019 
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