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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa cu privire la Comunicarea 
Comisiei intitulată „ Uniunea pieţelor de capital - Accelerarea reformelor ” (COM(2016) 601 
final} şi pentru sprijinirea proiectului privind uniunea pieţelor de capital, care reprezintă o 
parte a unei strategii mai ample de măsuri ambiţioase menite să consolideze economia 
Europei, să stimuleze investiţiile şi să creeze locuri de muncă şi creştere economică.

Comisia este de acord cu punctele de vedere exprimate de Camera Deputaţilor în sensul că 
uniunea pieţelor de capital va contribui la diversificarea surselor de finanţare pentru 
societăţile europene, la consolidarea economiei europene, la un grad mai mare de partajare 
a riscurilor la nivel transfrontalier şi la consolidarea stabilităţii financiare. Luăm act de 
aspectele pe care Camera Deputaţilor le consideră deosebit de importante pentru dezvoltarea 
sistemului de pieţe de capital din România.

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor pentru realizarea priorităţilor 
identificate în comunicare. în special, Comisia ia notă de apelul Camerei Deputaţilor de a 
promova tehnologia financiară, asigurând, în acelaşi timp, o protecţie adecvată a 
investitorilor, de a dezvolta pieţele de pensii personale, astfel încât cetăţenii europeni să îşi 
utilizeze mai bine economiile, precum şi de a consolida piaţa capitalului de risc.

Comisia ia act de solicitarea ca, la punerea în aplicare a planului de acţiune, să se ţină cont 
de diferenţele existente între statele membre în ceea ce priveşte gradul de dezvoltare a 
pieţelor de capital, astfel încât toate statele membre să poată beneficia de avantajele unor 
pieţe de capital mai active şi mai integrate. România este primul stat membru care 
beneficiază de asistenţa tehnică necesară pentru consolidarea capacităţii Autorităţii de 
Supraveghere Financiară prin intermediul Serviciului de sprijin pentru reforme structurale. 
Acesta este un pas binevenit în sensul angajamentului României de a-şi dezvolta capacitatea 
pieţei de capital.
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Comisia va continua punerea în aplicare a planului de acţiune privind uniunea pieţelor de 
capital prin diferite acţiuni în domenii pe care Camera Deputaţilor le-a identificat ca fiind 
esenţiale pentru crearea unei uniuni a pieţelor de capital. Am dori să subliniem în continuare 
câteva aspecte.

Comisia va continua să faciliteze extinderea finanţării bazate pe piaţă pentru întreprinderile 
din UE.

în sprijinul finanţării cu capital de risc în UE, Comisia a publicat, în iulie 2016, o propunere 
de a include în regulamentul privind capitalul de risc (EuVECA) şi administratorii de fonduri 
de toate dimensiunile şi de a extinde paleta de întreprinderi care pot beneficia de astfel de 
fonduri. în plus, în luna noiembrie, Comisia a prezentat fondul de fonduri paneuropean de 
capital de risc, care vizează să abordeze în continuare deficitului de capital al Europei şi să 
atragă fonduri private suplimentare din partea investitorilor instituţionali în clasa de active 
de capital de risc din UE.

Comisia examinează modalităţile prin care să punem la punct o abordare paneuropeană 
menită să conecteze mai bine întreprinderile mici şi mijlocii cu o serie de surse de finanţare, 
cum ar fi capitalul de risc, investiţiile providenţiale şi alte forme de capital şi de credite, 
precum şi dezvoltarea unor reţele informaţionale pentru a conecta întreprinderile cu nevoi de 
capital cu potenţialii investitori din întreaga UE.

Comisia ia act de apelul Camerei Deputaţilor de a pune un accent mai mare pe dezvoltarea 
de pensii personale. Comisia a efectuat recent o consultare publică privind pensiile 
personale. Pe baza rezultatelor acestei consultări publice, care s-a încheiat la 31 octombrie, 
Comisia va analiza modul în care poate sprijini dezvoltarea de pensii personale simple, 
eficiente şi competitive la nivelul UE, inclusiv prin intermediul unei posibile propuneri 
legislative.

Astfel cum s-a menţionat în opinia Camerei Deputaţilor, tehnologia generează schimbări 
rapide la nivelul întregului sector financiar şi are puterea de a transforma pieţele de capital 
şi de a le apropia de întreprinderi şi investitori. Comisia va continua să promoveze sectorul 
tehnologiei financiare şi să se asigure că mediul de reglementare creează un echilibru 
adecvat între sprijinirea dezvoltării de tehnologii financiare la nivel paneuropean şi 
asigurarea încrederii investitorilor. La 14 noiembrie, Comisia a înfiinţat un grup operativ în 
acest domeniu, şi anume Grupul operativ privind tehnologia financiară. Acesta reuneşte 
serviciile responsabile în materie de reglementare financiară, piaţă unică digitală, 
concurenţă şi politică în domeniul protecţiei consumatorilor şi, în consultare cu experţi 
externi şi cu părţile interesate, va formula recomandări axate pe politici în 2017.

Astfel cum a subliniat Camera Deputaţilor, este important să ne asigurăm că uniunea pieţelor 
de capital răspunde evenimentelor aflate într-o evoluţie rapidă şi tendinţelor emergente.
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Comisia pregăteşte în prezent revizuirea la jumătatea perioadei, în 2017, a planului de 
acţiune privind uniunea pieţelor de capital. în cadrul acestui exerciţiu se va trece în revistă 
ceea ce s-a realizat deja şi se va consolida planul de acţiune privind uniunea pieţelor de 
capital, astfel încât acesta să rămână adecvat scopului.

Comisia îşi exprimă speranţa 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,

Į—

Dl Frans TIMMERMANS 
Prim-vicepreşedinte

Valdis Dombrovskis 
Vicepreşedinte
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