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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei intitulată „ Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind întreprinderile 
nou-înfiinţate şi extinderea acestora”, COM(2016) 733 final.

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor pentru propunerea sa vizând 
susţinerea întreprinderilor nou-înfiinţate şi extinderea acestora. Iniţiativa privind 
întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora se bazează pe şi este legată de mai multe 
politici şi strategii relevante şi de succes iniţiate de diferitele servicii ale Comisiei, care 
vizează sprijinirea antreprenorilor care doresc să înfiinţeze sau să extindă o 
întreprindere .-uniunea pieţelor de capital [COM(2015) 468 final], Strategia privind piaţa 
unică [COM(2015) 550 final], piaţa unică digitală [COM(2015) 192 final], Noua agendă 
pentru competenţe în Europa [COM(2016) 381] şi Fondul european pentru investiţii 
strategice1. Toate aceste iniţiative se concentrează pe sporirea diversităţii investiţiilor, pe 
accelerarea tuturor tipurilor de inovare şi pe transformarea digitală, pe abordarea 
problemei lipsei de personal calificat şi pe aprofundarea pieţei unice în vederea încurajării 
comerţului transfrontalier şi a creării de legături.

Comisia constată cu satisfacţie că marea majoritate a problemelor ridicate în opinie au fost 
deja abordate în iniţiativa privind întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora şi în 
alte propuneri lansate de Comisie în domeniu.

In ceea ce priveşte necesitatea intensificării eforturilor astfel încât să se ofere 
întreprinderilor nou-înfiinţate şanse sporite de a găsi investitori şi parteneri de afaceri, 
Comisia ar dori să atragă atenţia Camerei Deputaţilor asupra iniţiativei sale „Start-up 
Europe”2, care are drept scop consolidarea mediului de afaceri pentru antreprenorii din 
domeniul internetului şi al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, concentrându-se pe 
crearea de punţi între oameni, pe ecosistemele locale, pe comunicarea internaţională şi pe

1 Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European şl al Consiliului din 25 iunie 2015 privind 
Fondul european pentru investiţii strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi 
Portalul european de proiecte de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 şi (UE) 
nr. 1316/2013 - Fondul european pentru investiţii strategice, JO L 169, 1.7.2015, p. 1-38.

" https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/startup-europe

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/startup-europe


furnizarea de informaţii prin intermediul ghişeului unic pentru întreprinderile nou-înfiinţate. 
Comisia va încuraja organizarea de activităţi, în special în ceea ce priveşte cooperarea între 
investitori, întreprinderi şi antreprenori, cât şi crearea de reţele între factorii de decizie de la 
nivel regional. In plus, Uniunea Europeană a instituit, de asemenea, platforme tematice de 
specializare inteligentă, care stabilesc legături între regiuni şi întreprinderi şi sprijină 
investiţiile pentru întreprinderile în curs de extindere din fondurile structurale şi de investiţii 
europene. Aceste proiecte vor contribui, de asemenea, la crearea de oportunităţi pentru 
întreprinderile nou-înfiinţate şi pentru întreprinderile în curs de extindere.

In ceea ce priveşte solicitarea Camerei Deputaţilor privind un punct de acces unic pentru 
informaţiile privind cadrele de reglementare şi procedurile din statele membre, Comisia ar 
dori să atragă atenţia asupra propunerii sale legislative privind un portal digital unic, 
adoptată la 2 mai 2017 [COM/2017) 256 final]. Acesta va oferi antreprenorilor şi 
cetăţenilor un instrument eficient, care le va permite accesul online la informaţii de înaltă 
calitate şi la servicii de asistenţă care îi vor ajuta să respecte normele pieţei unice. 
Procedurile naţionale de bază vor fi disponibile online şi vor putea fi accesate şi de către 
utilizatori din alte state membre. Feedbackul din partea cetăţenilor şi a întreprinderilor este 
colectat în mod sistematic şi analizat pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului şi pentru a 
detecta obstacolele de pe piaţa unică.

Deşi Comisia ar saluta simplificarea şi coordonarea procedurilor pentru angajarea 
personalului temporar, directivele UE privind dreptul muncii prevăd, în general, doar o serie 
de cerinţe minime de siguranţă pe care statele membre trebuie să le respecte, într-un mod 
care corespunde cel mai bine structurilor şi practicilor lor naţionale specifice referitoare la 
relaţiile de muncă şi cadrul juridic. In cazul lucrătorilor cu contract pe durată determinată, 
Directiva 1999/70/CE3 a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la 
munca pe durată determinată, încheiat de Confederaţia Europeană a Sindicatelor, 
Uniunea Confederaţiilor Industriale şi Patronale din Europa şi Centrul European al 
Angajatorilor şi întreprinderilor care oferă Servicii Publice, interzice discriminarea 
lucrătorilor cu contracte pe durată determinată. Comisia urmăreşte cu atenţie evoluţiile 
recente de pe piaţa forţei de muncă, inclusiv necesitatea ca întreprinderile nou-înfiinţate să 
aibă acces la mână de lucru calificată, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea internaţională.

In ceea ce priveşte exporturile din Uniunea Europeană în ţări terţe, Comisia ar dori să 
sublinieze faptul că Uniunea Europeană îşi foloseşte sistematic politica comercială pentru a 
oferi noi posibilităţi întreprinderilor nou-înfiinţate şi celor în curs de extindere pe pieţele 
străine, în special prin acorduri comerciale şi măsuri corespunzătoare pentru a asigura 
norme comerciale clare şi previzibile.

Comisia consideră că existenţa unei pieţe interne bine integrate şi funcţionale pentru 
achiziţiile publice ar favoriza procesul de convergenţă între statele membre. Cele 
trei directive adoptate în 20144 simplifică procedurile de achiziţii publice şi le fac mai

3 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată 
determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP, JO L 175, 10.7.1999, p. 43-48.

4 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune, JO L 94, 28.3.2014, p. 1-64;
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile 
publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 65-242;
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flexibile. Acest lucru va aduce beneficii achizitorilor publici şi întreprinderilor, în special 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Noul cadru juridic, împreună cu introducerea treptată a 
achiziţiilor publice electronice, elaborarea documentului european de achiziţie unic şi e- 
CERTIS (un instrument utilizat pentru a identifica şi compara certificatele solicitate în cadrul 
procedurilor de achiziţii publice în întreaga Uniune Europeană) ar fi deosebit de benefice 
pentru întreprinderile care participă la proceduri de achiziţii publice în alte state membre. 
Cu toate acestea, pentru a avea o piaţă internă pentru achiziţiile publice care funcţionează în 
mod corect, este necesar un angajament al statelor membre, de exemplu pentru a prezenta 
informaţiile necesare e-CERTIS.

în ceea ce priveşte crearea unui Consiliu european pentru inovare care să contribuie la 
generarea de inovaţii deschizătoare de drumuri, care să poată capta şi crea noi pieţe, 
Comisia ar dori să sublinieze faptul că acest concept este într-o fază pregătitoare. Nido 
nouă instituţie nu este în curs de înfiinţare în acest moment. Pentru perioada de după 
încheierea programului de finanţare pentru cercetare Orizont 2020, Comisia va consulta 
părţile interesate şi va propune noi planuri în anii următori.

în ceea ce priveşte economia socială şi întreprinderile sociale, Comisia ar dori să sublinieze 
faptul că aceste întreprinderi realizează obiectivele publice de prestări de servicii sau se 
axează pe inserţia persoanelor vulnerabile pe piaţa forţei de muncă. Sursele lor mixte de 
finanţare, care asociază fonduri publice şi capital privat (în special din segmentele tot mai 
mari ale finanţării sociale şi ale băncilor sociale), le fac viabile din punct de vedere 
economic. Având în vedere aceste caracteristici, sprijinirea dezvoltării lor nu ar trebui 
considerată drept o denaturare a concurenţei pe piaţă, ci mai degrabă ca o modalitate de a 
consolida competitivitatea pieţei interne prin sprijinirea concurenţei între diferite tipuri de 
întreprinderi care au obiective şi mecanisme de stimulare diferite.

Nu există niciun temei juridic în tratate care să permită Comisiei să adopte legislaţie care să 
stabilească un cadru de reglementare pentru recunoaşterea reciprocă a competenţelor. 
Recunoaşterea competenţelor şi evaluarea şi validarea rezultatelor învăţării obţinute prin 
învăţare formală sau non-formală sunt de competenţa statelor membre. Comisia poate 
propune Consiliului recomandări prin care invită statele membre să ia măsuri în acest sens.

în cele din urmă, Comisia ar dori să sublinieze faptul că punerea în aplicare cu succes a 
iniţiativei privind întreprinderile nou-înfîinţate şi extinderea acestora necesită acţiuni la 
toate nivelurile: al Uniunii Europene, naţional, regional şi local, printr-o cooperare strânsă 
între autorităţile publice, întreprinderile nou-înfiinţate, partenerii de afaceri şi investitori. în 
acest context, Comisia ia notă cu satisfacţie de faptul că guvernul român intenţionează să 
lanseze propria iniţiativă privind întreprinderile nou-înfiinţate — „ Start-up Nation

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile 
efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor 
poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, JO L 94,28.3.2014, p. 243-374.
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Romania”, ca o acţiune complementară iniţiativei europene privind întreprinderile nou- 
înfdnţate şi extinderea acestora.

Comisia speră 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
Elzbieta Bieńkowska 
Membru al Comisiei
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