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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea privind o abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerţului electronic 
transfrontalier în beneficiul cetăţenilor şi întreprinderilor europene [COM(2016) 320 final]. 
Această comunicare cuprinde un plan pe trei direcţii care vizează stimularea comerţului 
electronic prin abordarea problemei geoblocării, prin sporirea accesibilităţii ca preţ şi a 
eficienţei serviciilor transfrontaliere de livrare a coletelor transfrontaliere şi prin 
promovarea încrederii consumatorilor printr-o mai bună protecţie a intereselor acestora, 
precum şi o mai bună punere în aplicare a legii. Comisia este de acord cu faptul că acest 
pachet de măsuri privind comerţul electronic este un element-cheie al Strategiei privind piaţa 
unică digitală. Obiectivul său principal este rezolvarea problemelor care împiedică 
întreprinderile şi consumatorii să beneficieze pe deplin de oportunităţile de a achiziţiona şi 
de a vinde produse şi servicii online pe teritoriul Europei.

în ceea ce priveşte preocuparea Camerei Deputaţilor că se acordă o atenţie excesivă 
comerţului electronic în punerea în aplicare a Strategiei privind piaţa unică digitală, Comisia 
ar dori să sublinieze faptul că acest pachet de măsuri reprezintă o parte doar a unuia dintre 
pilonii acestei strategii. Strategia privind piaţa unică digitală este clădită pe trei piloni: un 
acces mai bun al consumatorilor şi al întreprinderilor la bunuri şi servicii online în întreaga 
Europă; crearea condiţiilor adecvate pentru dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor digitale; 
valorificarea la maximum a potenţialului de creştere al economiei digitale europene.

în luna aprilie, Comisia a adoptat pachetul privind tehnologiile şi modernizarea, ca parte a 
celui de-al treilea pilon al Strategiei privind piaţa unică digitală. Acest pachet nu vizează 
doar industria digitală, ci şi procesul de digitalizare a industriei1, dezvoltarea şi extinderea în 
continuare a utilizării tehnologiilor şi sistemelor digitale în afaceri. Pachetul cuprinde o serie

1 COM(2016) 180 final.
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de propuneri pentru un sistem european de tip cloud computing, care va furniza o 
infrastructură digitală esenţială pentru industrie. Poziţia de lider a Europei în ceea ce 
priveşte dezvoltarea de standarde va fi esenţială pentru capacitatea industriei europene de a 
dezvolta platforme, servicii şi produse destinate transformării digitale. Comunicarea privind 
priorităţile de standardizare în sectorul TIC? se axează pe un set strategic de tehnologii 
digitale, asupra cărora trebuie să ne concentrăm eforturile şi atenţia pe linie de politică. 
Elementele constitutive ale tehnologiei strategice sunt 5G, internetül obiectelor, tehnologia de 
tip cloud computing, tehnologiile de date şi securitatea cibernetică. Luarea de măsuri care să 
ajute forţa de muncă să poată dobândi competenţe digitale reprezintă, de asemenea, un 
element important.

în ceea ce priveşte acordarea unei mai mari atenţii consolidării capacităţii antreprenoriale, 
Comisia consideră că piaţa unică digitală va oferi întreprinderilor, în special 
antreprenorilor, oportunităţi de extindere noi, în întreaga Europă. în fapt, Comisia adoptă 
măsuri importante menite să stimuleze capacitatea antreprenorială. De exemplu, Fondul 
european pentru investiţii strategice a atras, în doar un an, noi finanţări pentru aproape 
300 000 de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri). De asemenea, pentru a ajuta extinderea 
întreprinderilor nou-înfiinţate în Europa, Comisia a lansat o nouă iniţiativă în contextul 
Strategiei privind piaţa unică. Această iniţiativă conţine un set de măsuri practice care vor 
aborda aspecte precum barierele, lipsa de parteneri şi oportunităţi, precum şi dificultăţile în 
materie de finanţare.

în ceea ce priveşte observaţia Camerei Deputaţilor privind identificarea acelor cazuri în care 
discriminarea este justificată în temeiul articolului 20 din Directiva privind serviciile, 
Comisia luase deja în considerare această abordare în cadrul studiului de impact care 
însoţeşte propunerea sa privind blocarea geografică şi alte forme de discriminare. 
Articolul 20 din Directiva privind serviciile s-a dovedit a fi dificil de pus în aplicare de către 
autorităţile naţionale, în special din cauza listei cuprinzătoare a posibilelor justificări pentru 
diferenţele de tratament. Din aceste motive, Comisia a decis să prezinte o propunere2 3 4 axată 
pe identificarea situaţiilor specifice în care geodiscriminarea nu poate fi justificată (în cazul 
bunurilor corporale, atunci când clientul este cel care se ocupă de transportul 
transfrontalier; în cazul serviciilor prestate într-un loc în care comerciantul îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi al serviciilor furnizate pe cale electronică atunci când nu persistă o 
problemă de livrare).

în general, Comisia consideră că au fost realizate progrese semnificative în direcţia punerii 
în aplicare a Strategiei sale privind piaţa unică digitală, majoritatea propunerilor şi 
iniţiativelor sale fiind adoptate deja, inclusiv în ceea ce priveşte portabilitatea 
transfrontaliera a serviciilor de conţinut online5, propunerile privind contractele digitale6, 
propunerea referitoare la spectru7, parteneriatul public-privat privind securitatea

2 COM(2016) 178 final.
3COM(2016) 176 final.
4COM(2016) 289 final.
5 COM(2015) 627 final.
6COM(2015) 634 şi 635 final.
7 COM(2016) 43 final.
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cibernetică , propunerile pentru un cadru audiovizual modernizat, propunerile pentru 
reforma serviciilor de telecomunicaţii8 9 10 şi a normelor privind drepturile de autor 11 12 13, precum 
şi privind crearea unui sistem WÌFÌ4EU de cupoane pentru autorităţile locale . De 
asemenea, Comisia a prezentat o propunere privind revizuirea serviciilor de roaming cu 
ridicata şi a adoptat, la 15 decembrie, un act de punere în aplicare privind politica utilizării 
rezonabile şi mecanismul de sustenabilitate. Acestea sunt elemente esenţiale, care vor permite 
eliminarea tarifelor de roaming cu amănuntul în iunie 2017. în plus, Comisia a prezentat 
recent pachetul său privind taxa pe valoarea adăugată în cadrul pieţei unice digitale, menit 
să reducă sarcinile administrative ale întreprinderilor care decurg din regimurile diferite de 
TVA14. De curând, Comisia a adoptat şi o comunicare privind clădirea unei economii bazate 
pe date şi a prezentat o propunere privind un nou regulament privind confidenţialitatea în 
mediul electronic, care va înlocui actuala directivă15. Comisia speră ca toate propunerile 
care vizează finalizarea pieţei unice digitale să fie adoptate cu celeritate de către colegiuitori, 
astfel încât să poată fi valorificate toate beneficiile acesteia.

Comisia îşi exprimă speranţa că, prin aceste precizări, a clarificat chestiunile aduse în 
discuţie de Camera Deputaţilor şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Prim-vicepreşedinte
Andrus Ansip 
Vicepreşedinte

8 C(2016) 4400 final.
9COM(2016) 287 final.
10COM(2016) 590 final.
11 COM(2016) 594 final.
12COM(2016) 589 final.
13 COM(2016) 399 final.
14 COM(2016) 755,756, 757 şi 758 final.
15 COM (2017) 10 final.
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