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Stimate Domnule Președinte,  

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor intitulată „Plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună 

implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică” (planul de acțiune 

pe termen lung privind asigurarea respectării normelor) {COM(2020) 94 final}.  

Comisia apreciază decizia Camerei Deputaților de a analiza această comunicare și 

salută sprijinul acordat obiectivelor enunțate în aceasta.  

Piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei și le oferă 

întreprinderilor europene o piață internă de mari proporții. Aceasta stimulează 

concurența și comerțul în cadrul UE și oferă cetățenilor UE o gamă mai largă de bunuri 

și servicii, precum și mai multe oportunități antreprenoriale și de încadrare în muncă. 

Piața unică permite întreprinderilor europene să concureze pe scena mondială. Cu toate 

acestea, europenii se confruntă în continuare cu bariere care îi împiedică să valorifice 

pe deplin potențialul pieței unice. 

Comunicarea „Identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice” 

{COM(2020) 93} identifică o gamă largă de obstacole existente pe piața unică, din 

perspectiva întreprinderilor și a consumatorilor din Europa. Comunicarea precizează 

cauzele profunde ale acestor bariere: normele naționale restrictive și complexe, 

capacitățile administrative limitate, transpunerea imperfectă a normelor UE și 

asigurarea inadecvată a respectării acestora. 

Pentru a aborda aceste bariere, planul de acțiune pe termen lung privind asigurarea 

respectării normelor stabilește un parteneriat reînnoit între statele membre și Comisie, 

având în vedere responsabilitatea lor comună de a se asigura că normele privind piața 

unică sunt respectate și aplicate în mod corespunzător. Acesta lansează un Grup 

operativ comun pentru asigurarea respectării normelor privind piața unică, compus din 

reprezentanți ai Comisiei și ai statelor membre și având ca obiectiv consolidarea 

cooperării și abordarea obstacolelor care denaturează funcționarea pieței interne. La 
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rândul său, Comisia va sprijini autoritățile naționale și locale în eforturile lor de a pune 

în aplicare în mod corect legislația europeană și nu va ezita să ia măsuri ferme 

împotriva încălcării normelor privind piața unică. 

Comisia mulțumește autorităților române pentru participarea lor activă la discuțiile din 

cadrul Grupului operativ pentru asigurarea respectării normelor privind piața unică, în 

special prin identificarea celor mai presante bariere pentru întreprinderile și cetățenii 

români.  

Comisia ia în considerare observațiile Camerei Deputaților cu privire la riscurile care 

decurg din reglementarea excesivă și obstacolele în calea liberei concurențe din 

legislația națională și salută apelurile la securitate juridică atunci când se emit orientări 

și interpretări ale normelor UE, în special în domeniul digital, al telecomunicațiilor și al 

audiovizualului. 

Comisia recunoaște, de asemenea, importanța contribuției inteligenței artificiale și a 

pregătirii resurselor umane pentru a spori cunoștințele cu privire la piața unică și 

interpretarea datelor privind funcționarea pieței unice, precum și observația privind 

dificultățile generate de utilizarea practică a unor indicatori suplimentari în Tabloul de 

bord al pieței unice. În plus, Comisia salută sprijinul exprimat de România cu privire la 

un mecanism de evaluare ex-ante a obstacolelor din calea funcționării pieței unice în 

contextul Pactului verde european. 

Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaților cu privire la combaterea 

fraudei alimentare în contextul strategiei „de la fermă la consumator”, precum și 

sprijinul acesteia pentru punerea în aplicare a noii Agende a consumatorului.  

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Maroš Šefčovič      Thierry Breton 

Vicepreședinte      Membru al Comisiei 
 

 

 


