
Reforma Pieţei Unice 

Uniunea Europeană trebuie să răspundă provocării de a crea 
un mediu competitiv care să aducă prosperitate pentru cetăţeni. 
Există deja semne de revenire economică în urma crizei 
�nanciare, dar aceasta este încă fragilă, iar rata şomajului
este în continuare mult prea mare. Într-o economie globală din ce în ce
mai competitivă, Europa trebuie să pro�te de poziţia de cel mai mare 
bloc comercial pentru a răspunde în egală măsură atât aşteptărilor
 clienţilor, cât şi celor ale mediului de afaceri. 

Noile tehnologii transformă viaţa de zi cu zi, iar dezvoltarea
economiei digitale oferă acum mai multe posibilităţi ca niciodată
de a vinde, de a cumpăra sau de a comunica peste graniţe. 
Pentru a bene�cia de creşterea economică de 90% generată în afara
Europei, trebuie să folosim atractivitatea pieţei unice pentru a încheia
acorduri cu cei mai importanţi parteneri comerciali ai noştri, ceea ce 
va da un impuls competitivităţii. Evenimentele din vecinătatea Uniunii
Europene şi ameninţarea schimbărilor climatice ne reamintesc că 
avem nevoie de surse accesibile, sigure şi sustenabile de energie. 
Trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre �nanciare sunt stabile şi 
că o altă criză �nanciară nu va mai avea loc. 

În următorii 15 ani, procentul reprezentat de producţia europeană
în cea globală se va înjumătăţi, conform prognozelor. Este clar că 
UE are nevoie de o piaţă unică mai dinamică, mai inovativă şi mai deschisă. 

  
 

 

 
 
 
 

Economia digitală şi inovaţia

Firmele din UE nu pot concura cu cele din restul lumii doar prin 
prețurile oferite. Așadar, ele trebuie să inoveze dacă vor să �e competitive. 

Finanțarea pentru cercetare și dezvoltare  trebuie să se concentreze
pe excelența în domeniu și să �e accesibilă IMM-urilor. 

Reglementările UE trebuie să �e �exibile și să se bazeze pe cele mai noi 
date științi�ce - o legislație prea încărcată sau neclară împiedică 

antreprenorii să lanseze produse sau modele de afaceri inovative.

În prezent producem, 
vindem, cumpărăm, suntem 
conectați și socializăm în lumea 
digitală, dar reglementările
UE nu țin pasul cu schimbarea. 

Barierele care afectează comerțul 
digital - sub forma regulilor 
de etichetare, a reglementărilor
legate de promovarea vânzărilor
și de prezența online a �rmelor, 
dar și sub forma serviciilor 
de livrare de slabă calitate - 
ar trebui eliminate. 
Regulile UE trebuie adaptate
unei ere digitale pentru a face
pe cât de ușor posibil pentru 
oricine să desfășoare afaceri online.
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în �ecare an, dacă ar 
putea alege din întreaga 

gamă de bunuri și servicii 
din UE disponibilă online
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Think-tank-ul european 
Bruegel a descoperit că 

numai 17% din cele mai 
inovatoare �rme din lume 

în telecomunicații sunt 
din UE, comparativ cu 
52% care vin din SUA 2
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Conform
 unui studiu al 

Comisiei Europene, consumatorii 

UE ar putea economisi

11,7 mld €

Pentru mai multe informaţii, contactaţi 
Reprezentanţa Marii Britanii la Uniunea Europeană: 
ukrep@fco.gov.uk.
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toate celelalte acorduri la un loc
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Consolidarea Pieței Unice și creșterea comerţului

Piața unică de bunuri și servicii 
este motorul economiei europene, 
deși există în continuare bariere care 
limitează schimburile facile peste
granițe, în special în sectorul serviciilor.

În următoarele 18 luni, ar trebui ca 
propunerile legislative ale Comisiei 
să aibă ca obiectiv eliminarea barierelor 
care încă mai există, cu prioritate în 
sectorul construcțiilor și în cel al 
serviciilor pentru mediul de afaceri. 

Europa lasă în urmă cea mai gravă 
criză �nanciară din ultima generație, dar

multe state se confruntă în continuare 
cu datorii publice mari, un şomaj ridicat 

și o creștere economică fragilă. 

UE ar trebui să se asigure că serviciile 
�nanciare sprijină economia reală.

Este nevoie de un sistem �nanciar stabil 
fără pachete de redresare �nanțate 

din banii contribuabililor şi care
 elimină barierele din calea creditării 

internaționale și pentru IMM-uri. 

  

BCE, Comisia Europeană și 
un număr de State Membre
subliniază nevoia de a promova 
un sistem de securizare transparent 
și bine reglementat. Acesta ar debloca 

Reglementări îmbunătăţite

Reglementarea stă la baza
Pieței Unice și protejează atât 
consumatorii cât și mediul 
înconjurător, însă �rmele trebuie
lăsate să se concentreze pe crearea 
de noi locuri de muncă fără a � 
împovărate cu reguli. Companii
necompetitive înseamnă prețuri 
mai mari pentru consumatori și 
teren pierdut în fața concurenței
internaționale. 

Noua Comisie trebuie să se 
angajeze la o țintă pentru 
reducerea reglementărilor, 
prin care să se abordeze 
problema costurilor administrative
și de respectare a legislației
pentru �rme.  

 

Legislația este prea des elaborată 
fără a ţine seama în totalitate 

de impactul ei asupra 
�rmelor și consumatorilor.

Nu este foarte clar nici dacă 
ar � absolut necesar să se 

legifereze la nivel european. 

Comisia trebuie să organizeze 
consultări extinse pe baza unui 

studiu de impact înainte de a 
propune noi măsuri legislative.  

Ar trebui în�inţată o singură comisie
 independentă care să evalueze 

studiile de impact înainte şi după 
adoptarea propunerilor, 

în cazul în care acestea au fost 
modi�cate semni�cativ pe 

parcursul negocierilor. 

Un studiu CBI arată că mai mult de 60% 
din companii ar lua în considerare readucerea 
în Europa a operațiunilor și locurilor de muncă 
dacă reglementările UE le-ar � mai favorabile.10din UE lucrează într-un domeniu

conex comerţului cu state 
din afara UE 7

Datele Comisiei Europene 
sugerează că cel puțin

10% din angajaţii 

Consumatorii și
mediul de afaceri
au nevoie de surse
accesibile, sigure şi
sustenabile de energie.

Trebuie să �nalizăm
Piața Unică pentru 
energie prin noi
investiții în infrastructură,
inclusiv prin proiecte de 
interconectare, precum 
și printr-o implementare
completă a celui 
de-al treilea pachet 
legislativ pentru energie.

 

 

Securitatea energetică și schimbările climatice 

Investitorii au nevoie de certitudini pentru a construi infrastructura
 necesară obiectivelor noastre de securitate

 energetică și schimbări climatice. 

Un pachet ambiţios de măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu cel puţin 40% pînă în 2030 a fost adoptat la Consiliul European 

din octombrie 2014. Implementarea acestor ţinte, alături de măsuri 
e�ciente pentru asigurarea securităţii energetice în UE şi dezvoltarea

 unui sistem funcţional de tranzacţionare a certi�catelor de emisii
 vor � esenţiale pentru �nalizarea Pieţei Unice pentru energie.

Conform datelor Comisiei, o astfel de țintă
ar duce, în anumite condiții, și la o reducere 

a importurilor de gaz de aproape 10% 
(față de nivelul din 2010), în ciuda declinului

 surselor convenționale de energie 
de pe teritoriul european. 4
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�nanțare sustenabilă pe termen lung 
pentru economie. Este  esențial ca 
aceste fonduri să �e folosite acolo 
unde este nevoie mai mare de ele, 
sprijinind investițiile companiilor europene.6

 

Datele Comisiei Europene arată că reducerea
barierelor administrative cu

ar putea creşte PIB-ul UE cu

1,4 % 9

O țintă de 40% de reducere a emisiilor de gaze de seră
 va permite îndeplinirea obiectivelor de mediu într-un 
mod e�cient  din punct de vedere al costurilor precum 

și deblocarea investițiilor urgente în infrastructura 
energetică cu emisii reduse de carbon. 

40%   re duce re

 

 
 

 
 

 
 

 Dezvoltarea unei
 piețe de energie 

mai integrate 
ar îmbunătăți

 securitatea și 
e�ciența energetică 
deoarece ar permite

 ca �uxurile de gaz 
natural și de energie 

electrică
să ajungă acolo 

unde este 
cea mai mare

 nevoie de ele ... 

 

... economisind
 astfel 70 mld € 

până în 2030 3
70 mld €

300 mld €  

Echivalentul adăugării 
unei economii 

de dimensiunea 
Danemarcei. 5

Un raport al 
Comisiei sugerează

că reducerea 
barierelor în sectorul 

serviciilor ar contribui cu 

230 mld €
pe an la PIB-ul UE

Pentru a � competitivi 
și a oferi cea mai avantajoasă
ofertă consumatorilor, 
trebuie să punem 
comerţul liber în centrul 
dezbaterii publice. 
Trebuie ca UE să încheie 
acorduri ambițioase 
de liber-schimb cu SUA și 
Japonia și să lanseze 
negocieri cu China 
în această direcție.
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Noile tehnologii transformă viaţa de zi cu zi, iar dezvoltarea
economiei digitale oferă acum mai multe posibilităţi ca niciodată
de a vinde, de a cumpăra sau de a comunica peste graniţe. 
Pentru a bene�cia de creşterea economică de 90% generată în afara
Europei, trebuie să folosim atractivitatea pieţei unice pentru a încheia
acorduri cu cei mai importanţi parteneri comerciali ai noştri, ceea ce 
va da un impuls competitivităţii. Evenimentele din vecinătatea Uniunii
Europene şi ameninţarea schimbărilor climatice ne reamintesc că 
avem nevoie de surse accesibile, sigure şi sustenabile de energie. 
Trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre �nanciare sunt stabile şi 
că o altă criză �nanciară nu va mai avea loc. 

În următorii 15 ani, procentul reprezentat de producţia europeană
în cea globală se va înjumătăţi, conform prognozelor. Este clar că 
UE are nevoie de o piaţă unică mai dinamică, mai inovativă şi mai deschisă. 

  
 

 

 
 
 
 

Economia digitală şi inovaţia

Firmele din UE nu pot concura cu cele din restul lumii doar prin 
prețurile oferite. Așadar, ele trebuie să inoveze dacă vor să �e competitive. 

Finanțarea pentru cercetare și dezvoltare  trebuie să se concentreze
pe excelența în domeniu și să �e accesibilă IMM-urilor. 

Reglementările UE trebuie să �e �exibile și să se bazeze pe cele mai noi 
date științi�ce - o legislație prea încărcată sau neclară împiedică 

antreprenorii să lanseze produse sau modele de afaceri inovative.

În prezent producem, 
vindem, cumpărăm, suntem 
conectați și socializăm în lumea 
digitală, dar reglementările
UE nu țin pasul cu schimbarea. 

Barierele care afectează comerțul 
digital - sub forma regulilor 
de etichetare, a reglementărilor
legate de promovarea vânzărilor
și de prezența online a �rmelor, 
dar și sub forma serviciilor 
de livrare de slabă calitate - 
ar trebui eliminate. 
Regulile UE trebuie adaptate
unei ere digitale pentru a face
pe cât de ușor posibil pentru 
oricine să desfășoare afaceri online.
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