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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-16/155/08.09.2016 
   
 
 

Către, 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Realizarea 
Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii 

economice și a investițiilor”  

COM (2016) 361 

 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 
05.04.2016, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea 
Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: „Realizarea Agendei privind 
piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a 
investițiilor” – COM (2016) 361. 

 Comunicarea prezintă stadiul implementării Agendei privind Piața Unică, în special a 
Strategiei privind Piața Unică, a Strategiei privind Piața Unică Digitală, respectiv a Uniunii 
capitalurilor. În prezenta Comunicare se arată că implementarea cu succes a Agendei privind 
Piața Unică depinde de susținerea fermă și adoptarea cu celeritate de către co-legislatori a 
măsurilor propuse de către Comisie, precum și de acțiuni complementare la nivel național, 
inclusiv în ceea ce privește transpunerea, aplicarea și monitorizarea implementării acestora. 

Obiectivele Comunicării prin punerea în aplicare a Agendei privind Piața Unică se referă la: 

− reafirmarea importanței unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile pentru crearea 
de locuri de muncă, creștere economică și a unui climat atractiv pentru investiții; 
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− sprijinirea cu fermitate a reformelor profunde propuse de Comisie pentru a garanta că 
piața unică permite întreprinderilor și societății în ansamblul ei să profite de oportunitățile 
oferite de inovare, tehnologiile digitale și noile modele de afaceri; 

− realizarea de progrese rapide privind punerea în aplicare urgentă și ambițioasă a 
Strategiei privind piața unică, a Strategiei privind piața unică digitală și Planul de acțiune 
privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital, în strânsă cooperare între instituțiile 
europene și statele membre la nivel național, regional și local, pentru a se asigura că toate 
inițiativele propuse în cadrul strategiilor sunt implementate și operaționale cel târziu până 
la sfârșitul mandatului Comisiei; 

− urgența de a se ajunge la un acord cu privire la pachetul securitizărilor și nevoia de 
progrese rapide privind propunerea referitoare la prospect, astfel încât întreprinderile să 
poată începe să obțină rapid beneficii de pe urma acestor schimbări. Orice întârziere în 
procesul legislativ trebuie evitată deoarece, odată adoptat, pachetul va contribui la 
atragerea unei game mai largi de investitori și la eliberarea bilanțurilor bancare în vederea 
acordării unor noi împrumuturi. Vor fi reduse cerințele de capital în cazul băncilor și 
societăților de asigurări care investesc în securitizări standardizate, astfel încât să se 
reflecte riscurile mai reduse. Pachetul global va crește stabilitatea financiară, prin 
menținerea măsurilor de protecție instituite după criză și prin promovarea simplității, a 
transparenței și a unei game mai largi de investitori ; 

− sprijinirea direcțiilor de lucru pentru edificarea viitoarei uniuni a piețelor de capital, cum 
ar fi capitalul de risc, pensiile personale, restructurarea datoriilor și insolvența; 

− mobilizarea acțiunilor statelor membre pentru eliminarea obstacolelor din calea pieței 
unice care își au originea în dispozițiile normative sau fiscale naționale care descurajează 
sau penalizează investițiile transfrontaliere; 

− invitarea co-legiuitorilor de a ajunge la un acord rapid asupra propunerii privind 
portabilitatea drepturilor de autor, prezentată în decembrie 2015, precum și asupra 
propunerii referitoare la eliberarea la timp a spectrului pentru servicii mobile (banda de 
frecvență UHF) în Uniune; 

− lansarea rapidă a viitoarelor propuneri privind drepturile de autor și media audiovizuală, 
eventualele propuneri conexe ulterioare revizuirii IPRED, precum și propunerea de 
reformă a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor; 

− încurajarea unui parteneriat puternic între statele membre și la nivel european pentru a 
sprijini digitalizarea industriei europene și dezvoltarea echilibrată a economiei 
colaborative și a platformelor online. 

− Încurajarea unei participări cât mai ample la consultările publice care se desfășoară cu 
privire la aspecte precum pașaportul pentru servicii și portalul digital unic, și să solicite 
măsuri subsecvente ambițioase; 

− urmărirea încheierii unui acord rapid între colegiuitori cu privire la propunerile Comisiei 
privind comerțul electronic, inclusiv contractele digitale, precum și viitoarele propuneri 
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privind roamingul cu ridicata, precum și sprijinirea punerii în aplicare a planului de 
acțiune privind guvernarea electronică; 

− susținerea creării unui sistem TVA simplu, modern și invulnerabil la fraude în vederea 
combaterii fraudei, a reducerii sarcinii administrative, a îmbunătățirii comerțului 
transfrontalier și a satisfacerii așteptărilor consumatorilor și ale întreprinderilor. 

− reaminteamintirea faptului că transpunerea și punerea în aplicare adecvată a normelor UE 
este o condiție prealabilă pentru valorificarea avantajelor pieței unice pentru cetățeni, 
consumatori și întreprinderi; 

− consolidarea parteneriatului cu statele membre pentru a asigura o aplicare inteligentă, mai 
precisă și mai eficientă a legislației; 

− încurajarea co-legiuitorilor să examineze cu celeritate viitoarele propuneri legate de 
asigurarea punerii în aplicare a normelor privind piața unică, mai ales modificările la 
procedura de notificare pentru servicii, îmbunătățirea funcționării pieței unice de mărfuri 
și crearea unui instrument de informare privind piața unică. 

 

Poziţia României  

România sprijină, ca principiu general, obiectivul general al UE de adâncire a pieței 
interne în vederea stimulării creșterii economice și generării de noi locuri de muncă și susține 
realizarea agendei privind piața unică. Totodată, va acorda o atenție deosebită asigurării unei 
implementări eficiente și echilibrate a măsurilor prevăzute, cu evitarea generării de sarcini 
administrative suplimentare și cu luarea în considerare a contextului național al fiecărui stat 
membru. 

România susține introducerea pașaportului pentru servicii, ca instrument de facilitare a 
mobilității furnizorilor de servicii în alte state membre. 

 
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Realizarea Agendei privind 
piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a 
investițiilor” – COM (2016) 361 și în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Ionuț Cristian Săvoiu 

 

 


