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Direcția pentru Uniunea Europeană 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

Piața unică – identificarea barierelor și planul de acțiune pentru 

ameliorarea respectării normelor 

 

DATE DESPRE PROPUNERI                                                                 COMPET 4 

1. Data adoptării: 10.03.2020; responsabil: Thierry BRETON (DG Piață internă, 

industrie, antreprenoriat și IMM-uri) 

2. Denumire documente: i) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Identificarea 

și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice; ii) Comunicare a Comisiei către 

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

Regiunilor – Plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și 

asigurare a respectării normelor privind piața unică 

3. Date de identificare: i) COM(2020)93; ii) COM(2020)94 

4. Tipul documentelor: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă (raport) – Comisia pentru piață internă și 

protecția consumatorilor (IMCO); etapă pregătitoare (cf. OEIL – COM(2020)93 și 

COM(2020)94) 

- Consiliul UE: formațiuni Competitivitate (Piață internă, industrie, cercetare și spațiu) 

(28-29.05.2020 - adoptarea unor concluzii privind adâncirea și consolidarea pieței unice 

și a celor patru libertăți ale sale; cf. calendarul președinției croate – doc. nr. 15261/19); 

grup de pregătire: Grupul de lucru la nivel înalt pentru competitivitate și creștere  

 

1. Context 

►Piața unică constituie una dintre principalele realizări ale UE, domeniu în care Comisia 

Europeană și statele membre au responsabilitate comună. 

În vederea funcționării adecvate a pieței unice, dreptul UE instituie norme comune pentru 

eliminarea barierelor și facilitarea circulației mărfurilor și serviciilor în întreaga UE, dar 

și pentru protejarea consumatorilor. În cazul în care piața unică nu funcționează adecvat, 

întreprinderile mici și mijlocii, cele nou înființate și cetățenii sunt cei mai expuși, din 

cauza resurselor lor limitate. 

►Cele două comunicări se află în legătură cu noua Strategie industrială pentru Europa, 

COM(2020)102 (potrivit căreia o piață unică puternică și integrată constituie o rampă de 

lansare și o premisă a unei industrii europene competitive), cu Strategia pentru IMM-uri 

pentru o Europă sustenabilă și digitală, COM(2020)103 (cea care stabilește măsuri 

specifice suplimentare care să ajute întreprinderile mici și mijlocii („IMM”) să utilizeze 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_93_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_94_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0093&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0094&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15261-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-group-competitiveness-growth/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_103_RO_ACTE_f.pdf
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mai bine piața unică), prezentate de Comisia Europeană la aceeași dată (la 10 martie 

2020), cu semestrul european
1
 și cu instrumentele pentru o mai bună legiferare. 

►La 22 noiembrie 2018, în contextul celei de a 25-a aniversări a pieței unice, Comisia 

Europeană a prezentat Comunicarea „Piața unică într-o lume în schimbare. Un atu unic 

ce necesită un angajament politic reînnoit”, COM(2018)772, în care a expus situația 

pieței unice la acel moment, susținând importanța adoptării propunerilor aflate atunci în 

procedură legislativă (între Parlamentul European și Consiliul UE), a accentuat sporirea 

eficacității aplicării, transpunerii în practică și asigurării respectării normelor privind 

piața unică și a examinat principalele bariere în calea pieței unice ce trebuiau eliminate.
2
 

►Cele două comunicări constituie un răspuns la concluziile reuniunii Consiliului 

European din 21-22 martie 2019 (►secțiunea 3.2, mai jos) și la concluziile Consiliului 

UE (Competitivitate) din 27 mai 2019 (►secțiunea 3.3, mai jos). 

 

2. Prezentarea comunicărilor 

2.1. Comunicarea „Identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice” – 

COM(2020)93 

Comunicarea expune experiențe și percepții ale utilizatorilor pieței interne - întreprinderi 

și consumatori - , astfel prezentate în două rapoarte
3
, având ca obiectiv identificarea 

principalelor bariere rămase în contextul desfășurării unor activități transfrontaliere. 

Utilizatorii cei mai afectați sunt IMM-urile și profesioniștii. 

Sunt evidențiate 13 bariere majore din perspectiva utilizatorilor, care nu au doar 

caracter normativ sau administrativ, ci și natură practică: 

- dificultăți în obținerea de informații, nu numai privind oportunitățile de piață și 

potențialii parteneri de afaceri, ci și cerințele aplicabile în materie de reglementare; 

- proceduri administrative greoaie și complexe asociate vânzării de bunuri sau servicii 

într-un alt stat membru; 

- acces inegal la achiziții publice; 

- ineficiențe legate de cerințele tehnice, standardele și alte norme suplimentare din 

anumite sectoare la nivel național (în opoziție cu cerințele UE); 

- probleme legate de cerințele de acces pe piață și norme de conduită (privind exercitarea 

anumitor activități sau profesii), în sectorul serviciilor; 

- respingerea sau redirecționarea solicitărilor transfrontaliere de achiziții; 

                                                           

1
 A se vedea nota din 14 februarie 2020 a președinției Consiliului UE cu tema Semestrul european –

Raportul privind performanța pieței unice, în perspectiva Consiliului Competitivitate din 27 februarie 2020. 

2
 Notă: Camera Deputaților a examinat comunicarea și a adoptat o opinie (prin hotărâre); ulterior, 

Comisia Europeană a transmis o comunicare în care a răspuns la aprecieri cuprinse în opinia Camerei 

Deputaților. 

3
 Cel dintâi raport (document de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Parcursul întreprinderilor în cadrul 

pieței unice: obstacole și bariere de ordin practic” / Business Journey on the Single Market: Practical 

Obstacles and Barriers, SWD(2020)54), publicat simultan cu comunicarea de față, tratează obstacole și 

bariere de ordin practic din calea pieței unice, potrivit percepției întreprinderilor. Al doilea raport („Tabloul 

de bord al UE privind condițiile pentru consumatori”), prezentat în noiembrie 2019, se întemeiază pe o 

anchetă privind atitudinea consumatorilor față de comerțul transfrontalier. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_772_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_93_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5963-2020-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=591
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1604001049/HCD%20COM(2018)772.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-770254653/Raspuns_CE_COM(2018)_772(anonymized2).pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_54_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/ro/ip_19_6355/IP_19_6355_RO.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/ro/ip_19_6355/IP_19_6355_RO.pdf
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- nivel mai scăzut de încredere în achizițiile transfrontaliere online; 

- fraude cu origine transfrontalieră; 

- proceduri împovărătoare din cauza diferențelor dintre sistemele și administrațiile 

fiscale; 

- probleme legate de soluționarea litigiilor comerciale/civile și de colectarea plăților; 

- probleme privind înregistrarea activității comerciale într-un alt stat membru; 

- probleme legate de deficitul de competențe și de decalajul dintre competențe și cererea 

pieței; 

- bariere de ordin lingvistic. 

Comunicarea identifică cinci cauze profunde ale acelor 13 bariere: opțiunile în materie 

de reglementare existente la nivelul UE și la nivel național; transpunerea, implementarea 

și asigurarea respectării normelor; capacitatea administrativă și practicile din statele 

membre; mediul general al întreprinderilor și al consumatorilor (având importanță 

deosebită, întrucât afectează atât utilizatorii naționali, cât și cei din alte state membre); 

precum și cauze profunde, care nu sunt legate de politicile publice, precum cele de ordin 

lingvistic sau cultural. 

Se apreciază că eliminarea barierelor identificate și a cauzelor lor profunde va presupune 

o combinație de măsuri, atât la nivelul UE, cât și la nivel național: digitalizarea 

administrației publice și o mai bună comunicare pentru asistarea utilizatorilor, noi măsuri 

legislative mai eficace la nivelul UE acolo unde este necesar, o mai bună implementare 

și, în final, asigurarea respectării normelor. Un domeniu esențial de acțiune, aplicarea 

legii, este abordat în Planul de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și 

asigurare a respectării normelor privind piața unică, COM(2020)94 (►secțiunea 2.2, mai 

jos). 

Comunicarea preconizează înființarea unui Grup operativ comun pentru asigurarea 

respectării normelor privind piața unică („SMET”
4
), alcătuit din reprezentanți ai statelor 

membre și ai Comisiei Europene. Un rol important în abordarea cauzelor profunde ale 

barierelor naționale, inclusiv în ceea ce privește prevenirea, este atribuit Directivei 

2015/1535 privind transparența pieței unice și Directivei 2018/958 privind testele de 

proporționalitate
5
. 

                                                           

4
 Acronim pentru „Single Market Enforcement Task-Force”. Mandatul acestei structuri, precizat în Planul 

de acțiune pe termen lung, COM(2020)94 (►secțiunea 2.2, mai jos), ar urma să vizeze evaluarea gradului 

de conformitate a legislației naționale cu normele privind piața unică; stabilirea ordinii de prioritate a celor 

mai importante bariere; abordarea suprareglementării nejustificate; chestiuni orizontale privind asigurarea 

respectării normelor și urmărirea implementării planului de acțiune. Grupul operativ comun urmează a 

completa o rețea de cooperare alcătuită din coordonatorii naționali responsabili cu asigurarea respectării 

normelor, care va fi înființată pornind de la Comitetul consultativ pentru piața internă (Internal Market 

Advisory Committee, „IMAC” – instituit prin Decizia 93/72 a Comisiei Europene). 

La 8 aprilie 2020 a avut loc cea dintâi reuniune a Grupului operativ comun pentru asigurarea respectării 

normelor privind piața unică, pentru discutarea acțiunilor urgente de facilitare a liberei circulații a 

mărfurilor – precum materialele de ordin sanitar și alimentar în interiorul UE (cf. comunicatul de presă al 

Comisiei Europene din acea dată „Coronavirus: European Commission kick-starts the work of the new 

Single Market Enforcement Task Force to remove restrictions to the Single Market”). (►A se vedea și 

secțiunea 4.2, mai jos.) 

5
 30 iulie 2020 constituie termenul de transpunere al celei din urmă directive în dreptul național (art. 13 

alin. (1)). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_94_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_94_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A31993D0072
https://ec.europa.eu/growth/content/coronavirus-european-commission-kick-starts-work-new-single-market-enforcement-task-force_en


4/7 

2.2. Comunicarea „Plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare 

și asigurare a respectării normelor privind piața unică” – COM(2020)94 

Planul de acțiune prezintă 22 de acțiuni, preponderent fără caracter juridic obligatoriu 

(grupate în șase direcții principale: sporirea nivelului de cunoaștere și conștientizare a 

normelor privind piața unică; îmbunătățirea transpunerii, implementării și aplicării 

normelor UE; utilizarea optimă a mecanismelor de prevenire; detectarea neconformității 

în interiorul pieței unice și la frontierele externe; consolidarea asigurării respectării 

normelor pe teren; îmbunătățirea gestionării cazurilor de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor). Cele 22 de acțiuni urmăresc optimizarea eficienței și eficacității respectării 

și aplicării normelor la nivelul întregii UE: 

- 1: un program privind furnizarea unor instrumente de orientare mai precise pentru 

autoritățile naționale; 

- 2: îmbunătățirea accesului utilizatorilor la informații privind normele și cerințele; 

- 3: platforme online pentru facilitarea conformității produselor
6
; 

- 4: formare profesională și schimb de bune practici pentru judecătorii și practicienii 

naționali; 

- 5: consolidarea capacităților administrațiilor publice naționale; 

- 6: consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice și întărirea 

cooperării dintre organismele naționale; 

- 7: un dialog structurat pentru o mai bună transpunere a directivelor privind piața unică; 

- 8: un parteneriat pentru implementarea reglementărilor privind piața unică; 

- 9: îmbunătățirea evaluărilor ex ante ale reglementării restrictive în temeiul Directivei 

privind testele de proporționalitate; 

- 10: raționalizarea funcționării Directivei privind transparența pieței unice; 

- 11: prevenirea apariției de noi bariere în calea furnizării de servicii pe piața unică
7
;  

- 12: deblocarea potențialului deplin al mecanismului de notificare prevăzut de Directiva 

2000/31 privind comerțul electronic; 

- 13: raționalizarea sistemelor informatice ale pieței unice și crearea unei platforme 

pentru asigurarea online a respectării normelor (e-enforcement lab, laborator de asigurare 

electronică a respectării normelor); 

                                                           

6
 Comunicarea arată că, printre măsurile posibile, ar putea fi ameliorarea conformității produselor vândute 

prin intermediul platformelor online, ca parte a viitorului Act privind serviciile digitale (Digital Services 

Act), dar și revizuirea Directivei 2001/95 privind siguranța generală a produselor, pentru examinarea 

problemelor privind siguranța produselor în contextul vânzărilor online și în cel al lanțului mondial de 

aprovizionare online. 

Notă: De menționat că viitorul Act privind serviciile digitale, anunțat pentru trimestrul al patrulea al acestui 

an, se suprapune pe domeniul Directivei 2000/31 privind comerțul electronic. 

Potrivit programului de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2020, în același trimestru al patrulea 

urmează a fi promovată revizuirea Directivei 2001/95 privind siguranța generală a produselor. 

7
 Comunicarea menționează propunerea legislativă privind o nouă directivă privind notificările referitoare 

la servicii, care ar trebui adoptată rapid de Parlamentul European și de Consiliul UE – COM(2016)821, 

2016/0398(COD); a se vedea și nota elaborată în cadrul Parlamentului European privind această propunere. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_94_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-services-act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2016_821_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0398(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608657/EPRS_BRI(2017)608657_EN.pdf
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- 14: intensificarea luptei împotriva contrafacerii și a produselor ilegale; 

- 15: consolidarea asigurării respectării normelor în cadrul lanțului agroalimentar; 

- 16: dezvoltarea sistemelor de etichetare și trasabilitate; 

- 17: Rețeaua UE pentru conformitatea produselor
8
; 

- 18: transformarea SOLVIT în instrumentul de bază pentru soluționarea litigiilor legate 

de piața unică
9
; 

- 19: stabilirea mai judicioasă a priorităților în ceea ce privește acțiunile de asigurare a 

respectării normelor
10

; 

- 20: claritate și coerență în gestionarea cazurilor (de încălcare a dreptului UE în 

domeniu); 

- 21: utilizarea mai bună a sistemului „EU Pilot”; 

- 22: reuniuni „pachet” periodice și sistematice; 

 

3. Poziții și lucrări recente ale instituțiilor Uniunii Europene 

3.1. Parlamentul European 

►12 decembrie 2018 – Rezoluția referitoare la pachetul privind piața unică, care a 

pornit de la Comunicarea „Piața unică într-o lume în schimbare. Un atu unic ce necesită 

un angajament politic reînnoit”, COM(2018)772 (►secțiunea 1, mai sus), susținea 

obiectivele aceleia; sublinia locul prioritar în agenda politică a UE (inclusiv a Consiliului 

European) a aprofundării pieței unice; susținea necesitatea eliminării barierelor (de ordin 

administrativ și normativ) nejustificate, importanța unor condiții de concurență echitabile 

și importanța rolului egal acordat liberei circulații a serviciilor și liberei circulații a 

mărfurilor, cea dintâi libertate fiind considerată mult mai puțin dezvoltată comparativ cu 

cealaltă; evoca beneficiile (în planul veniturilor și locurilor de muncă) generate de 

realizarea pieței unice digitale pentru IMM-uri și consumatori; solicita abandonarea – ca 

depășită – a distincției digital/fizic în privința pieței unice și cerea eforturi pentru 

realizarea pieței unice digitale; îndemna Comisia Europeană să utilizeze mai bine 

instrumentele existente pentru asigurarea conformității normelor naționale cu dreptul UE 

în domeniu și recunoștea consolidarea acelor instrumente; îndemna adoptarea unui 

calendar ambițios de acțiuni în materie în mandatul 2019-2024 al Comisiei Europene și 

solicita un nou angajament al Consiliului European pentru realizarea pieței unice până în 

2025. 

 

                                                           

8
 Respectiva rețea urmează a se lansa ulterior lunii ianuarie 2021 și va avea ca rol sporirea coordonării 

dintre autoritățile de supraveghere a pieței din sectorul nealimentar, prevăzută în Regulamentul 2019/1020 

privind supravegherea pieței și conformitatea produselor; rețeaua va fi compusă din birourile unice de 

legătură înființate recent de statele membre pentru reprezentarea autoritățile lor de supraveghere a pieței. 

De precizat că Regulamentul 2019/1020 se va aplica de la 16 iulie 2021, iar, prin excepție, anumite 

dispoziții ale sale se vor aplica de la 1 ianuarie 2021 (art. 44 par. 2). 

9
 „Rețea de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă”; a se vedea Recomandarea 2013/461 a 

Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT. 

10
 Comunicarea de față arată că abordarea respectivă a fost promovată prin comunicarea sa „Legislația UE: 

o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” (C/2016/8600). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0070
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0511_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_772_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32013H0461
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=RO
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3.2. Consiliul European 

►22 martie 2019 – în concluziile adoptate cu ocazia acelei reuniuni, Consiliul European 

a abordat dimensiunile unei baze economice solide a UE: uniunea economică și 

monetară; piața unică; politica industrială; politica digitală; politica comercială. În 

privința pieței unice, era susținută aprofundarea și consolidarea ei, un accent deosebit 

privind sectorul serviciilor, în particular serviciile, eliminarea obstacolelor nejustificate, 

aprofundarea uniunii piețelor de capital și uniunii energetice și promovarea unei 

impozitări echitabile și eficace. Până în martie 2020, Comisia Europeană era invitată să 

elaboreze, în strânsă coordonare cu statele membre, un plan de acțiune pe termen lung 

pentru o mai bună punere în aplicare și o mai bună asigurare a respectării normelor pieței 

unice.
11

 

3.3. Consiliul Uniunii Europene 

►20 noiembrie 2018 - document de dezbatere al președinției Consiliului UE „Viitorul 

pieței unice” menit să abordeze strategia privind piața unică a UE în următorii cinci ani, 

în contextul marcării în acel an a celei de a 25-a aniversări a pieței unice. 

►27 mai 2019 – adoptarea, la reuniunea Consiliului UE (Competitivitate), a concluziilor 

– „Un nivel nou de ambiție pentru o piață unică competitivă”, în care invita Comisia 

Europeană a finalizeze, până în martie 2020, evaluarea obstacolelor normative sau de altă 

natură rămase și a oportunităților de pe piața unică, acordând o atenție deosebită 

serviciilor și celor digitale, și să evalueze eventualitatea unor inițiative suplimentare 

pentru aprofundarea și consolidarea pieței unice, inițiative ce ar trebui să corespundă 

exigențelor unei lumi digitalizate, să fie orientate către viitor și neutre din punct de 

vedere tehnologic. Statele membre și Comisia Europeană erau invitate să coopereze prin 

intermediul unui plan de analiză coordonat, actualizat frecvent, care să țină cont de 

oportunitățile de cooperare transfrontalieră și de creare de lanțuri valorice 

transfrontaliere, de tendințele economice din anumite (sub)sectoare, de datele calitative 

furnizate de întreprinderi, de experiența clienților și utilizatorilor, de diferitele moduri de 

furnizare a serviciilor și a microdatelor, respectiv prin intermediul unui plan de acțiune 

coordonat, cu rolul de eliminare a barierelor nejustificate și de fructificare a 

oportunităților identificate. Comisia Europeană era invitată să elaboreze, până în martie 

2020, în strânsă coordonare cu statele membre, un plan de acțiune pe termen lung pentru 

o mai bună punere în aplicare și asigurare a respectării normelor pieței unice. 

►25 octombrie 2019 – notă a trioului de președinții (Trio Presidency) privind 

ameliorarea punerii în aplicare a pieței unice – document care, în așteptarea planului de 

acțiune pe termen lung, ce urma a fi prezentat de Comisia Europeană, trece în revistă 

instrumentele existente pentru asigurarea respectării dreptului UE în domeniu și 

subliniază importanța parteneriatului între Comisia Europeană și statele membre. 

►5 februarie 2020 – notă a președintelui trioului de președinții privind planul de acțiune 

pe termen lung, prin care era expusă abordarea preconizată de Comisia Europeană.  
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 În pregătirea respectivei reuniuni, la 26 februarie 2019, 17 șefi de stat și de guvern ai statelor membre au 

adresat președintelui Consiliului European o scrisoare („Preparing the March European Council - The 

future development of the Single Market and European digital policy in view of preparation for the next 

Strategic Agenda”) în care au expus 7 direcții prioritare de acțiune, în planul pieței unice a UE, pentru 

următorul ciclu instituțional de cinci ani: consolidarea coerenței tuturor politicilor relevante; promovarea 

transformării digitale; a economiei serviciilor; a economiei bazate pe date; tranziția spre o economie mai 

ecologică; punerea în aplicare și executarea acquis-ului în mod eficient la toate nivelurile; consolidarea 

piețelor europene de capitaluri. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14003-2018-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9743-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13175-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5703-2020-INIT/en/pdf
https://vnk.fi/documents/10616/334517/EU-johtajien+kirje+sis%C3%A4markkinoiden+kehitt%C3%A4misest%C3%A4/862ebe6c-cbee-2fcc-6d66-3ad7c3d10e8c/EU-johtajien+kirje+sis%C3%A4markkinoiden+kehitt%C3%A4misest%C3%A4.pdf/EU-johtajien+kirje+sis%C3%A4markkinoiden+kehitt%C3%A4misest%C3%A4.pdf
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4. Alte evoluții relevante la nivelul UE 

4.1. Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a 

întreprinderilor mici și mijlocii și statisticile europene 2021-2027 

►La 7 iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat Propunerea de regulament ce 

preconizează instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, 

inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene pentru perioada 2021-

2027, COM(2018)441, 2018/0231(COD) 

Viitorul program urmează a continua actualul Program pentru competitivitatea 

întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME)
12

. 

Propunerea se află în procedură legislativă. 

4.2. Covid-19 – Orientări ale Comisiei Europene privind măsurile de gestionare a 

frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor 

și serviciilor esențiale 2020/C 86 I/01 

►La 16 martie 2020, în contextul crizei provocate de coronavirus, Comisia Europeană a 

prezentat orientări care stabilesc principii pentru abordarea integrată a gestionării eficace 

a frontierelor, în scopul protejării sănătății populației și menținerii integrității pieței unice 

– prin evitarea perturbării liberei circulații a persoanelor și a furnizării de mărfuri și 

servicii esențiale în întreaga Europă. 

 

5. Alte resurse utile în internet 

- 25 years of the European Single Market, studiu finanțat de Autoritatea daneză pentru 

întreprinderi, septembrie 2018 

- Dividendul european de două mii de miliarde de euro. Reprezentarea costului „non-

Europei”, 2019-24, extras de studiu, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, 

aprilie 2019 / cf. și studiul integral în limba engleză sau franceză 

 

 

Constantin Mihai Banu 

                                                                                                        14 aprilie 2020 

 

                                                           

12
 Programul a fost instituit prin Regulamentul nr. 1287/2013 pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 

decembrie 2020. A se vedea și răspunsul din 22 decembrie 2018 al Comisiei Europene la o întrebare 

adresată de un membru al Parlamentului European. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_441_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0073_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2020:086I:FULL
https://em.dk/media/10759/rapport-25-years-of-the-single-market.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631745/EPRS_STU(2019)631745(ANN21)_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631745/EPRS_STU(2019)631745_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631745/EPRS_STU(2019)631745_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1287
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005552-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005552_EN.html

