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Maximizarea beneficiilor pietei unice1
Piaţa unică este una dintre pietrele de
temelie ale UE. Ea stimulează creşterea
economică şi crearea de locuri de muncă,
asigurând libera circulaţie a persoanelor,
bunurilor, serviciilor şi capitalului în întreaga
Uniune Europeană. Potenţialul oferit de piaţa
unică nu este însă exploatat pe deplin. Există
încă ţări care nu au implementat normele în
mod corect şi nu au făcut suficiente eforturi
pentru a elimina birocraţia.
O analiză arată că PIB-ul UE ar putea
creşte cu 2,6% în următorii 10 ani dacă toate
statele membre ar aplica pe deplin normele
privind piaţa unică pentru furnizorii de
servicii. Birocraţia s-ar putea reduce, la
rândul ei, cu o treime, permiţând realizarea
unor economii de aproximativ 40 de miliarde
de euro.
Comisia Europeană propune un pachet
de măsuri care să conducă la realizarea
acestor
obiective
şi
să
le
permită
consumatorilor accesul la servicii oferite de
furnizori din alte ţări ale UE. Comisia face
apel la statele membre să implementeze
normele integral, în special în domeniicheie, cum ar fi sectorul afacerilor,
construcţiile, turismul şi serviciile cu
amănuntul. De asemenea, ţărilor UE li se cere
să
elimine
cerinţele
discriminatorii,
interzise prin legislaţie.
Printre acestea se numără restricţiile cu
privire la naţionalitate şi prevederile care îi
obligă pe comercianţi să efectueze studii
costisitoare, care să ateste că există cerere
pentru serviciile pe care le oferă. Diferenţele
existente la nivelul UE în ceea ce priveşte
recunoaşterea calificărilor profesionale şi a
diplomelor eliberate de alte ţări din Uniune
reprezintă, de asemenea, un obstacol în calea
realizării pieţei unice.
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În paralel, Comisia va lua măsuri
împotriva ţărilor care continuă să
încalce normele şi va colabora cu
guvernele naţionale pentru a facilita
deschiderea domeniilor în care se pot
obţine
beneficii
economice
suplimentare.
Alte acţiuni îşi propun să
încurajeze societăţile de asigurări să
le
ofere
acoperire
adecvată
furnizorilor de servicii transfrontaliere
şi să îi sprijine pe consumatorii care
doresc să achiziţioneze servicii din alte
ţări ale UE.

Evenimente:
Conference “Economic
Diplomacy, a bilateral tool
in the EEAS’s perspective”,
organizer
prof.dr. Vasile Pușcaș.
Invited speaker:
Philippe Beke,
Ambassador of
Belgium, 15th of April
2013, Cluj-Napoca;

Conference
“Reflections
on Ireland’s EU
Presidency”,
organizer
prof.dr. Vasile
Pușcaș.
Invited speaker:
H.E. Oliver Grogan,
Ambassador of
Ireland,
19th of April 2013,
Cluj-Napoca;

Conference
“Europe’s
social crisis: Is
there a
way out?”,
organizer
prof.dr. Vasile
Pușcaș.
Invited
Speaker Laszlo
Andor,
European
Commissioner
for
Employment, Social Affairs and
Inclusion,
23rd of April 2013, Cluj- Napoca;

Workshop and Roundtable “National
Interests and European Interests
Interese naționale și interese europene”,
organizer prof.dr. Vasile Pușcaș, within
cathedra Jean Monnet Ad Personam
Vasile Pușcaș: “European Politics
and Negotiations in the European
Union”. Moderator of the panels: “Care
sunt interesele naționale ale României
în Uniunea Europeană?” and “Interese
Naționale și Interese Europene în
Evoluția UE”. Keynote speaker with the
paper “Interes european și interes
național în politicile UE”, Cluj-Napoca,
27-28th of May 2013.
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