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Stimate domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind 
Comunicarea Comisiei „Ameliorarea pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi 
pentru întreprinderi” („Strategia privind piaţa unică”) [COM(2015) 550 final].

Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaţilor pentru acţiunile prevăzute în 
comunicare, care urmăresc să consolideze în continuare piaţa unică şi să promoveze 
transparenţa şi competitivitatea.

Piaţa unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei. Permiţând persoanelor, 
serviciilor, bunurilor şi capitalurilor să circule mai liber în cea mai mare economie a lumii 
(cu un P1B de 14 mii de miliarde EUR), aceasta oferă oportunităţi uriaşe întreprinderilor 
europene, iar consumatorilor o gamă mai variată de produse şi servicii, la preţuri mai mici. 
Mai mult, datorită pieţei unice, cetăţenii pot călători, locui, lucra şi studia oriunde doresc, 
însă aceste avantaje nu se materializează întotdeauna, deoarece normele care reglementează 
piaţa unică fie nu sunt cunoscute, fie nu sunt puse în aplicare sau sunt, pur şi simplu, blocate 
de alte obstacole. De asemenea, piaţa unică trebuie să evolueze pentru a favoriza idei şi 
modele de afaceri inovatoare.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis să includă în cele zece priorităţi ale sale „ crearea 
unei pieţe interne mai profunde şi mai echitabile” şi să adopte strategia privind piaţa unică 
pentru a face faţă provocărilor menţionate mai sus. Această iniţiativă se înscrie în 
perspectiva obiectivelor Comisiei enunţate în programul său de lucru, întrucât strategia 
privind piaţa unică reprezintă o parte importantă a Planului de investiţii pentru Europa şi 
vine în continuarea strategiei privind piaţa unică digitală şi a uniunii pieţelor de capital.

Ca răspuns la întrebările mai tehnice din opinie, Comisia ar dori să supună atenţiei Camerei 
Deputaţilor anexa la prezenta scrisoare.

Aspectele descrise mai sus şi în anexă se bazează pe Comunicarea adoptată de Comisie la 
25 octombrie 2016. Iniţiativele sunt puse în aplicare în coordonare cu Parlamentul European 
şi cu Consiliul.

Dlui Valériu Ştefan Zgonea 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 Bucureşti



Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Prim-vicepreşedinte
ieta Bieńkowska 

embru al Comisiei
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ANEXĂ

Referitor la aspectele asupra cărora Camera Deputaţilor a atras în mod special atenţia, 
Comisia doreşte să facă următoarele observaţii:

Fiscalitate

Comisia este conştientă de complexitatea reglementărilor în materie de TVA cu care se 
confruntă întreprinderile care doresc să desfăşoare activităţi transfrontaliere. în strategia 
privind piaţa unică digitală, Comisia a anunţat o măsură de simplificare legislativă în 
materie de TVA pentru a ajuta întreprinderile mici din sectorul comerţului electronic să 
opereze la nivel transfrontalier. în plus, Comisia va propune, în cadrul planului său de 
acţiune pentru un sistem în materie de TVA invulnerabil la fraudă, un amplu pachet de 
măsuri de simplificare pentru IMM-urì, menit să reducă povara administrativă cu care se 
confruntă aceste întreprinderi. Aceste măsuri sunt esenţiale pentru dezvoltarea 
întreprinderilor şi vor facilita comerţul transfrontalier.

IMM-urile si întreprinderile nou-înfiintate

Sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor nou-înfiinţate pentru a se dezvolta şi extinde în 
Europa este un element-cheie al strategiei privind piaţa unică. IMM-urile se află deja în 
centrul Planului de investiţii pentru Europa. De exemplu, un sfert din garanţia FEIS (Fondul 
european pentru investiţii strategice) va fi utilizat pentru a sprijini IMM-urile şi 
întreprinderile cu capitalizare medie inovatoare şi pentru a le asigura întreprinderilor nou- 
înfiinţate un acces mai larg şi mai rapid la finanţarea de risc. în plus, în cadrul uniunii 
pieţelor de capital, sunt propuse o serie de măsuri în favoarea finanţării cu capital de risc şi 
capital speculativ în UE. în acest context şi ca parte a Planului de acţiune privind edificarea 
unei Uniuni a pieţelor de capital [COM(2015) 468 final], Comisia va înainta propuneri 
privind crearea unui fond european cu capital de risc finanţat din bugetul UE.

Economia colaborativă

în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei colaborative, Comisia e emis în data de 2 iunie 
2016 orientări privind modul în care se aplică legislaţia UE acestor modele de afaceri şi 
dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională. Orientările se bazează pe Directiva privind 
serviciile , Directiva privind comerţul electronic , legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor, precum şi pe dispoziţiile relevante din tratat. Ele ţin cont de cele mai bune 
practici internaţionale şi ar putea ajuta statele membre şi operatorii de pe piaţă să înţeleagă 
mai bine normele aplicabile. De asemenea, orientările stau la baza acţiunilor Comisiei în 
materie de asigurare a respectării legii, menite să garanteze că legislaţia naţională nu 
împiedică în mod nejustificat dezvoltarea economiei colaborative. Comisia va evalua în 
continuare dacă şi în ce mod trebuie soluţionate eventualele lacune în materie de 
reglementare.

1 JO L 376,27.12.2006, p. 36-68.
2 JO L 178, 17.7.2000, p. 1-16.
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Sectorul comerţului cu amănuntul

Comisia va prezenta bune practici privind restricţiile referitoare la înfiinţarea şi 
funcţionarea unităţilor de vânzare cu amănuntul în cadrul pieţei unice, cu respectarea 
deplină a principiului subsidiarităţii şi a obiectivelor legitime de politică publică urmărite de 
statele membre. Astfel, Comisia va sprijini statele membre pentru a le oferi consumatorilor 
posibilităţile de alegere pe care le merită. De asemenea, această iniţiativă va pune la 
dispoziţie orientări cu privire la prioritatea Comisiei legată de măsurile de asigurare a 
respectării legii în ceea ce priveşte restricţiile din sectorul comerţului cu amănuntul.

Comisia este de acord cu Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte rolul semnificativ al micilor 
comercianţi în cadrul economiei. Studiile arată că tendinţa pe termen lung în sectorul 
comerţului cu amănuntul este aceea de a crea magazine mai mici care rămân competitive 
prin faptul că se specializează. Atât comercianţii cu amănuntul mici, cât şi cei mari pot 
beneficia de pe urma reducerii obstacolelor. în mod special, reducerea birocraţiei şi a 
sarcinilor de reglementare, precum şi creşterea transparenţei vor aduce beneficii IMM-milor 
care nu dispun de resursele necesare pentru a face faţă unor cerinţe juridice şi 
administrative complexe.

Supravegherea pieţei

Comisia va introduce o iniţiativă menită să asigure un grad sporit de conformitate a 
produselor prin furnizarea de stimulente adecvate operatorilor economici, prin intensificarea 
controalelor de conformitate şi prin promovarea unei cooperări transfrontaliere mai strânse 
între autorităţile de aplicare a legii, inclusiv prin cooperarea cu autorităţile vamale. în plus, 
aceasta va consolida actualul cadru privind activităţile de supraveghere a pieţei, va încuraja 
întreprinderea de acţiuni comune de către autorităţile de supraveghere a pieţei din statele 
membre, va îmbunătăţi schimbul de informaţii şi va promova coordonarea programelor de 
supraveghere a pieţei.

4


