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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 

 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European 

şi Comitetul Regiunilor – Realizarea Agendei privind piaţa unică 

pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice 

şi a investiţiilor - COM (2016) 361  

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 

art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Realizarea 

Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a 

creşterii economice şi a investiţiilor - COM (2016) 361 - în vederea 

examinării fondului. 

 

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus 

menţionat în şedinţa din data de 6 septembrie 2016.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că tratatul de la Roma 

(1957) a marcat începutul procesului de integrare progresivă a 
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economiilor europene pentru  crearea pieţei interne. Prima etapă a fost 

suprimarea barierelor în calea liberei circulaţii a bunurilor.  

În orientările politice pentru viitoarea Comisie Europeană, la 15 iulie 

2014, Junker plasa piaţa internă printre priorităţile viitorului Executiv 

european. 

La o lună de la preluarea mandatului, Comisia a lansat Planul de 

investiții pentru Europa și Fondul european pentru investiții strategice.  

În septembrie 2015 a fost lansat Planul de acţiune pentru 

construirea Uniunii pieţelor de capital. 

În vederea aprofundării pieţei unice, Comisia Europeană a dat 

publicităţii, la data de 28 octombrie 2015, Strategia europeană privind 

Piaţa Unică, cu titlul „Ameliorarea Pieţei unice: mai multe oportunităţi 

pentru cetăţeni şi întreprinderi”.  

 

 Propunerea Comisiei Europene  

Obiectivele generale ale Comunicării se referă, în principal, la 

importanţa pieţei unice pentru crearea de locuri de muncă, creștere 

economică și un climat atractiv pentru investiții. 

Prezenta Comunicare expune stadiul implementării prevederilor 

agendei pentru piaţa unică  şi evidenţiază ariile în care sunt necesare 

decizii politice strategice pentru consolidarea şi accelerarea reformelor 

necesare.  

În ceea ce priveşte sprijinirea investiţiilor în economia globală, 

Comunicarea prezintă realizările şi intenţiile: pentru sectoarele bancar, 

pieţe şi asigurări există norme, dar  Parlamentul European și Consiliul ar 

trebui să acționeze rapid în legătură cu propunerile aflate pe agendă, 

astfel încât acestea să aducă beneficii economiei reale. 

În vederea deblocării finanțărilor pentru întreprinderile mici se va 

crea un cadru nou pentru emitenții mici. 

Comisia va propune înființarea unui Fond de fonduri cu capital de 

risc, noi inițiative legislative privind restructurarea și insolvența 

întreprinderilor, va analiza posibilitatea realizării unei piețe europene 

pentru produsele de pensii individuale voluntare.   
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Comisia vizează îmbunătățirea cadrului legislativ în vigoare privind 

serviciile financiare, pentru  evitarea suprapunerilor, lacunelor, 

inconsecvențelor ori sarcinilor disproporționate. 

În ceea ce priveşte stimularea creării de noi oportunități de 

afaceri Comisia a propus un pachet legislativ pentru digitalizarea 

industriei europene și serviciile publice digitale. 

 

Poziţii exprimate  

Poziţia Parlamentului European 

În Raportul referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului 

european din 2016, adoptat de Comisia pentru piaţa internă şi protecţia 

consumatorilor, se reiterează faptul că Piața unică este o resursă 

prețioasă, de care depinde prosperitatea economică actuală și viitoare a 

Uniunii Europene. Totuși, în ciuda apelurilor repetate de consolidare a 

pieței unice în concluziile Consiliului European, analizele anuale ale 

creșterii și recomandările specifice fiecărei țări, nu au fost înregistrate 

decât progrese minore până în prezent.  

Raportul subliniază că cheia de boltă a deblocării întregului potențial 

al pieței unice este aplicarea și respectarea legislației UE deja în vigoare 

de către toate cele 28 de state membre, în această direcţie, Comisia ar 

trebui să adopte o abordare strategică în materie de respectare a 

normelor și să recurgă la întreg spectrul de instrumente disponibile, de la 

măsuri necoercitive, precum notificările de legislație națională (ex-ante și 

ex-post), proporționalitate, analize comparative, dialog structurat cu 

statele membre, presiune inter pares, până la lansarea de proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Poziţia României  

România sprijină obiectivul general al UE de consolidare a pieţei 

interne, în scopul stimulării creşterii economice şi generării de noi locuri de 

muncă şi susţine realizarea agendei pentru piaţa unică. Totodată, va 

acorda o atenţie deosebită asigurării unei implementării eficace şi 

echilibrate a măsurilor prevăzute, cu evitarea generării de sarcini 
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administrative suplimentare şi cu luarea în considerare a contextului 

naţional al fiecărui stat.  

Pentru România este de interes deosebit piaţa unică digitală, în 

condiţiile în care dezvoltarea infrastructurii de internet de mare viteză, 

stimularea comerţului electronic şi asigurarea accesului tuturor cetăţenilor 

la servicii online de bună calitate la nivel naţional şi transfrontalier se 

numără printre priorităţile României. 

România susţine introducerea paşaportului pentru servicii, ca 

instrument pentru facilitarea mobilităţii furnizorilor de servicii în alte state 

membre. 

Tabloul de bord al implementării pieţei unice în ţara noastră este 

prezentat pe pagina web a Comisiei Europene. 

Poziţia Confederaţiei sindicatelor europene  

Consideră că în Comunicarea sa din 28.10.2015, Comisia prezintă o 

viziune simplistă asupra provocărilor la adresa pieţei unice, că nu se 

adresează dimensiunii sociale a pieţei unice, că nu ia în calcul aspectele 

legate de concurenţa neloială, iar în ceea ce priveşte paşaportul de 

servicii. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi 

transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
             
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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