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Grupul de consultare a 
întreprinderilor europene

Grupul de consul-
tare a întreprinderi-
lor europene (GCIE) 
constituie un instru-
ment unic, cu ajutorul 
căruia Comisia Europeană poate obţine direct de 
la întreprinderi punctul lor de vedere în legătură 
cu propunerile legislative sau iniţiativele Comisiei
care ar putea avea un impact asupra mediului de 
afaceri. GCIE este format din aproape 4.000 de 
întreprinderi de diverse mărimi şi din sectoare 
diferite, din toate statele membre ale UE. Între-
prinderile alese pentru a face parte din GCIE răs-
pund la chestionare electronice trimise în mod 
regulat de Comisia Europeană. Obiectivul GCIE, faţă 
de alte forme de consultare, este de a avea un grad 
cât mai ridicat de reprezentativitate, prin urmare 
sunt consultate întreprinderi din întreaga Europă.

GCIE se bazează întru totul pe internet şi fo-
loseşte instrumentele de consultare on-line create 
în cadrul iniţiativei privind elaborarea interactivă a 
politicilor. Datorită acestui mecanism de sondare a 
opiniei, procesul de consultare este rapid şi efici-
ent, iar rezultatele consultării pot fi puse atât la 
dispoziţia participanţilor, cât şi a legislatorilor într-
un timp mai scurt. 

De ce ar trebui o întreprindere să devină 
membru al GCIE?

Întreprinderile care fac parte din acest grup vor 
fi informate în legătură cu aspecte politice impor-
tante care urmează a fi abordate la nivel european 
şi care le-ar putea afecta activitatea, încă dintr-o 
fază incipientă a acestor discuţii.

Prin intermediul GCIE, întreprinderea dumnea-
voastră va avea o şansă unică de a-şi împărtăşi 
opiniile privind eventualul impact pozitiv sau nega-
tiv al noilor propuneri. Cu alte cuvinte, întreprin-
derile vor avea ocazia de a estima în ce măsură 
propunerile respective ar putea spori sau reduce 
costurile, sarcinile şi formalităţile administrative 
sau îmbunătăţi mediul în care acestea îşi desfăşoară 
activitatea.

Punctele lor de vedere vor fi incluse în procesul 
de elaborare a politicilor, iar legislatorii s-au anga-
jat să le ia în considerare atunci când îşi finalizează 
propunerile. 

Membrii grupului vor primi feedback în legătură 
cu opiniile exprimate în cadrul fiecărei consultări, 
precum şi explicaţii privind măsurile luate în funcţie 
de fiecare opinie. Anual, sunt organizate cel mult 
6 sau 8 consultări în legătură cu măsurile care ar 
putea avea un impact semnificativ asupra mediului 
de afaceri european. Chestionarele sunt concepute 
astfel încât să fie uşor de completat şi vor permite 
fiecărei întreprinderi să răspundă în propria limbă.

Cum este organizat grupul?
Comisia şi statele membre gestionează EBTP 

împreună. Comisia (Eurostat) a întocmit pentru 
fiecare stat membru un tabel cu numărul de între-
prinderi, în funcţie de sector şi de mărime, astfel 
încât să garanteze că, din punct de vedere statistic, 
structura grupului este reprezentativă pentru toate 
întreprinderile, inclusiv pentru microîntreprinderi. 
Fiecare stat membru are un coordonator naţional 
care lucrează îndeaproape cu organizaţiile de afa-
ceri şi se ocupă de crearea şi menţinerea grupului 
la nivel naţional. În România, coordonatorii au fost 
numiţi de Ministerul Economiei.

Cum pot deveni membru al EBTP?
Dacă doriţi să deveniţi membru, este suficient să 

luaţi legătura cu coordonatorul naţional (consultaţi 
lista la: http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/faqs/
index_ro.htm) şi să furnizaţi Comisiei informaţiile 
de bază privind întreprinderea dumneavoastră prin 
completarea unui formular de înregistrare. 

La ce fel de consultări vor participa între-
prinderile?
Comisia lansează anual o serie de noi iniţiative po-
litice majore. 

continuare în pagina 4
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Acum 20 de ani, blocul sovietic s-a 
prăbuşit în câteva luni, ceea ce a însem-
nat căderea Cortinei de Fier şi reunifica-
rea atât de aşteptată a celor două părţi 
ale Europei, împărţită de război şi sepa-
rată de Zidul Berlinului, ridicat în 1961.

Primele semne de schimbare au apărut încă din 
toamna lui 1988. Atunci s-au format mişcări de opozi-
ţie şi s-au auzit voci care cereau sisteme democratice 
şi pluripartinice. În iunie 1989, au fost organizate pri-
mele alegeri libere în Polonia. Ungaria, în mai şi iunie, 
prin îndepărtarea sârmei ghimpate de la graniţa cu 
Austria, a marcat începutul demolării Cortinei de Fier. 
În ţările baltice s-a format un lanţ uman de aproape 
600 km între cele 3 capitale, ca dovadă vizibilă a miş-
cării fundamentale pentru independenţa acestor state. 
În Cehoslovacia, a 70-a aniversare a ţării a fost mar-
cată de demonstraţii împotriva regimului. Valul mişcă-
rilor de opoziţie s-a propagat în întreaga Europă Cen-
trală şi de Est, iar pe 25 decembrie 1989, dictatura a 
luat sfârşit şi în România.

1989 este considerat Anul Schimbării. Prin luptă 
acerbă sau tranziţie uşoară, revoluţie de catifea sau 
lovitură de stat - în funcţie de ţară, 1989 a deschis 
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2009 - Aniversarea a 20 de ani de la 
înlăturarea Cortinei de Fier

drumul pentru împlinirea voinţei popoarelor 
Europei de a lăsa în urmă conflictele trecutului 
şi de a lucra împreună pentru pace şi stabilitate, 
libertate, democraţie şi respectarea drepturilor 

ŞTIRI EUROPENE

omului. 
Pentru a marca această 

aniversare care a făcut po-
sibil procesul de extindere 
a Uniunii Europene către 
fostele state comuniste, 
Reprezentanţele Comisiei 
Europene organizează în 
2009, o serie de evenimente 
în cele 27 de state membre. 

De asemenea, Comisia Europeană a creat şi un 
portal dedicat aniversării căderii Cortinei de Fier: 
www.europa1989-2009.eu. Aici puteţi găsi mărturii, 
documente, înregistrări video şi fotografii din acea pe-
rioadă, dar şi ce evenimente sunt organizate pentru a 
celebra cei 20 de ani de la reunificarea Europei. 

Reprezentanţa CE în România a inaugurat pe 29 
octombrie 2009, la sediul Centrului de Informare din 
Bucureşti, expoziţia „O poveste despre libertate”, 
care va fi deschisă publicului până în februarie 2010.
http://ec.europa.eu/romania/news/o_poveste_des-
pre_libertate_ro.htm

• Activităţile de lobby în prim-plan
Dorind să contribuie la creşterea transparenţei 

procesului de luare a deciziilor la nivel comunitar, 
Comisia Europeană a lansat în anul 2008, Regis-
trul reprezentanţilor grupurilor de interese - 
termen generic desemnând toate organismele care 
încearcă să influenţeze elaborarea politicilor.

Potrivit primului raport anual realizat pe margi-
nea acestui sistem voluntar, numărul organizaţiilor 
şi al persoanelor fizice care s-au înregistrat este de 
2.100 şi continuă să crească. Deosebit de încuraja-
tor este şi faptul că numărul organizaţiilor înscrise 
este mai mare decât cel al persoanelor fizice.

După cum se menţionează în raport, susţinătorii 
eforturilor de reglementare a activităţilor de lobby 
doresc ca înregistrarea să devină obligatorie. Dat 
fiind însă interesul manifestat până în prezent, im-
punerea acestei condiţii nu se justifică.

În anii 1990, multe funcţii de reglementare au 
fost transferate treptat de către statele membre 
instituţiilor comunitare. Simultan, a crescut şi nu-
mărul persoanelor implicate în activităţi de lobby. 

În anul 2000, se estima că 2.600 de grupuri de 
interese îşi desfăşurau activitatea la Bruxelles.

Comisarul Siim Kallas consideră că Registrul a 
schimbat cultura corporatistă a Comisiei. Oficialii 
UE se gândesc acum de două ori înainte de a se 
întâlni cu reprezentanţi ai grupurilor de interese 
neînregistrate. De asemenea, unele departamente 
ale instituţiilor UE au eliminat din bazele lor de date 
organizaţiile neînregistrate sau au luat măsuri si-
milare.

Nu toată lumea este mulţumită de existenţa 
acestui Registru. Multe firme de avocatură şi gru-
puri de reflecţie au încercat să-l boicoteze. Avocaţii
se tem că Registrul încalcă regulile privind con-
fidenţialitatea, în vreme ce grupurile de reflecţie 
susţin că activitatea lor nu intră în sfera acţiunilor 
de lobby. Comisia speră să rezolve aceste probleme
clarificând terminologia folosită în Registru şi cre-
ând o categorie separată pentru grupurile de 
reflecţie. De asemenea, va revizui regulile privind 
comunicarea informaţiilor financiare pentru a ame-
liora transparenţa.



Proiect finanţat de Uniunea Europeană 

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Maramureş

Buletin de informare lunar 
Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2009

Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ

Reprezentanţii gru-
purilor de interese care 
se înregistrează trebuie 
să precizeze ce costuri 
implică activitatea lor şi 
să adere la un cod de 
conduită pe care tre-

buie să-l respecte în relaţiile cu personalul Comisiei. 
Până în prezent, au fost înaintate zece plângeri şi doar 
într-un singur caz a fost impusă o sancţiune, constând 
în suspendarea temporară din Registru.

În prezent, eforturile Comisiei se concentrează pe 
elaborarea unui registru împreună cu Parlamentul
European. Cele două instituţii au lansat deja o pa-
gină comună de internet de unde se poate accesa 
registrul fiecăreia dintre ele. 

Mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/transparency/regrin/

• Povara administrativă pentru întreprin-
deri este în scădere

Întreprinderile europene ar putea economisi peste
40 de miliarde de euro pe an, în condiţiile aplicării 
propunerilor de reducere a poverii administrative.

În 2007, Comisia şi-a propus să diminueze cu 
25%, până în 2012, costurile administrative anuale 
suportate de întreprinderi şi asociate legislaţiei UE.

Cu doi ani înainte de termenul limită, cel mai re-
cent raport privind progresele înregistrate arată că 
UE poate nu doar să atingă acest obiectiv, ci chiar 
să-l depăşească.

Potrivit Comisiei, povara administrativă care de-
curge din legislaţia europeană şi din reglementările 
rezultate la nivel naţional obligă întreprinderile să 
cheltuie aproape 124 de miliarde de euro pe an.

Măsurile deja aprobate sau aplicate permit în-
treprinderilor să reducă aceste costuri cu 7 mili-
arde de euro. Sume suplimentare, de până la 31 
de miliarde de euro pe an, ar putea fi economisite 
dacă liderii şi legiuitorii europeni aprobă măsurile 
deja propuse. Printre acestea se numără simplifi-
carea normelor contabile pentru întreprinderile cu 
mai puţin de 10 angajaţi, precum şi înlăturarea re-
stricţiilor de folosire a facturilor electronice pentru 
raportarea TVA-ului.

Un alt set de mă-
suri se află în lucru şi 
prevede, printre altele, 
simplificarea autoriză-
rii serviciilor de trans-
port naval regulat, 
simplificarea cerinţelor 
legate de formatul bi-
lanţurilor şi al conturilor de profit şi pierdere, ex-
ceptarea hotelurilor şi a pensiunilor B&B de la obli-
gaţiile de raportare statistică etc.

Scăderea acestor costuri este unul dintre ele-
mentele cheie ale strategiei pentru redresare eco-
nomică, susţinând întreprinderile într-un moment 
în care obţinerea de credite este încă problematică. 
Numeroase măsuri se adresează în special între-
prinderilor mici, care oferă cea mai mare parte a 
locurilor de muncă în UE. Adeseori, însă, aceste firme
se lovesc de obstacole de ordin administrativ şi 
întâmpină dificultăţi în a obţine finanţare.

Răspunsul UE la criza economică şi financiară:
http://ec.europa.eu/financial-crisis/index_en.htm

• Piaţa derivatelor
UE a anunţat o serie de planuri privind reglemen-

tarea pieţei derivatelor - produse financiare complexe
care au contribuit la declanşarea crizei financiare.

În 2010, Comisia Europeană doreşte să introducă
norme având drept scop diminuarea riscului pe 
care aceste instrumente financiare îl prezintă pen-
tru economia europeană. Propunerile se înscriu în 
eforturile depuse de UE pentru sporirea măsurilor 
de supraveghere a pieţei financiare, în scopul pre-
venirii unei alte crize.

Derivatele sunt instrumente financiare a că-
ror valoare derivă din valoarea unui alt activ, 
cum ar fi rata dobânzii sau petrolul. 

Propunerea UE vizează instrumentele financiare 
derivate necotate la bursă (OTC), care sunt valori 
tranzacţionate pe piaţa extrabursieră direct între 
cele două părţi. Tranzacţiile încheiate pe aceste
pieţe extrabursiere s-au bucurat de un enorm suc-
ces în ultimii ani, valoarea înregistrată pe piaţa
internaţională ridicându-se la trilioane de euro. 
Însă, în anii premergători crizei financiare, dealerii 
de instrumente derivate au subestimat riscurile.

Dorind o mai mare transparenţă pe piaţă, UE 
introduce cerinţe privind standardizarea instrumen-
telor urmând a fi tranzacţionate prin intermediul
caselor de compensare, care absorb o mare parte 
din riscuri. Toate celelalte operaţiuni ar urma să fie 
înregistrate.

De asemenea, potrivit noilor reglementări, insti-
tuţiile financiare vor fi nevoite să constituie garanţii 
mai mari şi să dispună de mai multe fonduri proprii 
în cazul tranzacţiilor care nu au loc într-un sistem 
centralizat.

Comisia Europeană a lansat şi o consultare 
publică privind măsuri posibile pentru a evita ca 
băncile în dificultate să pună în pericol întregul sis-
tem financiar, penalizându-i pe contribuabili. Proble-
mele apărute în mediul bancar pe parcursul crizei 
financiare explică necesitatea introducerii unor pre-
vederi juridice, date fiind efectele transfrontaliere.

Consultarea poate fi găsită la: 
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_
management/index_en.htm#consultation
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Întreprinderile vor fi consultate în legătură cu ini-
ţiativele care ar putea avea un impact semnificativ
asupra activităţii lor.

De exemplu: propunerile referitoare la mediu şi 
normele de mediu, la condiţiile de muncă, la normele 
tehnice privind distribuţia şi comercializarea unor pro-
duse specifice producte sau la serviciile financiare.

De asemenea, întreprinderile ar putea fi consul-
tate în cadrul evaluărilor de impact efectuate de 
Comisie în legătură cu anumite politici sau atunci 
când sunt evaluate normele şi regulamentele în vi-
goare pentru a verifica dacă acestea îşi îndeplinesc 
obiectivele generale, dacă ar putea fi ameliorate ori 
revizuite.

Înaintea fiecărei consultări, întreprinderile vor 
primi o prezentare succintă a noii propuneri, cu-
prinzând, printre altele, motivele care stau la baza 
acesteia şi obiectivele sale generale. Textul prezen-
tării va fi scurt, concis şi va folosi un limbaj inteli-
gibil. Chestionarul propriu-zis va fi conceput astfel 
încât să fie uşor de folosit şi să poată fi completat 
în 15 – 20 de minute.

Grupul de consultare a întreprinderilor 
europene a ridicat următoarele probleme:
• Procedurile de recuperare a TVA:

GCIE: Din cauza procedurilor dificile, 54% din 
societăţi nu au solicitat niciodată restituirea TVA 
într-un alt stat membru al UE.

Rezultat: În octombrie 2004, Comisia Europeană 
a propus o procedură electronică simplificată pen-
tru societăţile care doresc să solicite restituirea 
TVA plătite în alte state membre.

• Legislaţia comunitară cu impact asupra mediului 
de afaceri:

GCIE: Pentru 80% din respondenţi, costurile ge-
nerate de respectarea reglementărilor (în special a 
celor privind ocuparea forţei de muncă, impozita-
rea şi contabilitatea) sunt prea ridicate şi în conti-
nuă creştere.

Rezultat: Aceste informaţii vor ajuta factorii de 
decizie de la nivelul UE să stabilească anumite pri-
orităţi în cadrul eforturilor de a reduce costurile ad-
ministrative relative la aplicarea legislaţiei UE.

• Discriminarea la locul de muncă:
GCIE: 83% din societăţile respondente au decla-

rat că beneficiază de politici împotriva discriminării; 
cu toate acestea, numai 50% din ele le aplică.

Rezultat: Se poate face mai mult pentru a schimba 
atitudinea şi pentru a ridica nivelul de informare. 
Organizaţiile patronale pot avea un rol esenţial în 
promovarea diversităţii în cadrul societăţilor.

• libera circulaţie a „produselor nearmonizate” în 
UE (recunoaştere reciprocă):

GCIE: Între 50% şi 60% din respondenţi doresc 
un dialog transparent şi eficient cu autorităţile din-
tr-un alt stat membru al UE atunci când se con-
fruntă cu restricţii de comercializare a produselor.

Rezultat: Comisia analizează noi modalităţi de a 
facilita comercializarea pe teritoriul UE a unor ast-
fel de produse.

Mai multe informaţii despre Grupul de consultare 
a întreprinderilor europene:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_ro.htm

Spuneţi-vă părerea asupra politicilor europene:  
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm

Margareta CĂPÎLNEAN
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş
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