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Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
privind finanţarea pe termen lung a economiei europene {COM (2014) 168 final}. 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru recunoaşterea eforturilor depuse de 
Comisie în încercarea de a îmbunătăţi finanţarea pe termen lung a economiei europene, 
inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri). 

în ceea ce priveşte revizuirea Directivei 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, Comisia ar dori să se facă precizări 
mai detaliate cu privire la scrisoarea sa din 20 martie 2015 adresată Camerei Deputaţilor', 
referitoare la propunerea de directivă {COM (2014) 167 final}. Comisia ar dori să asigure 
încă o dată Camera Deputaţilor că principalele sale trei obiective sunt de a garanta că 
membrii sistemelor de pensii sunt protejaţi în mod corespunzător împotriva riscurilor, de a 
valorifica pe deplin beneficiile pieţei unice pentru pensii ocupaţionale, prin înlăturarea 
obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere de servicii, precum şi de a consolida 
capacitatea fondurilor de pensii ocupaţionale de a investi în active financiare cu un profil 
economic pe termen lung, sprijinind aşadar finanţarea creşterii în economia reală. Prin 
urmare, Comisia ia măsuri pentru a creşte gradul de sensibilizare a beneficiarilor individuali 
cu privire la drepturile pe care le au în baza sistemului de pensii. 

In ceea ce priveşte piaţa unică pentru pensiile personale, în iulie 2014, Autorităţii Europene 
de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale i-а fost adresată o solicitare de aviz. Una dintre temele 
principale ale consultării se referă la măsurile de reglementare prudenţială şi de protecţie a 
consumatorilor care ar fi necesare pentru dezvoltarea unui cadru la nivelul UE pentru 
produsele de pensii personale. 

1 {C(2015) 1702 finai} 



în ceea ce priveşte sugestia Camerei Deputaţilor conform căreia pregătirea, educaţia şi 
cercetarea ar trebui considerate o investiţie pe termen lung, Comisia ar dori să evidenţieze 
faptul că, în Comunicarea privind finanţarea pe termen lung, a considerat aspectele legate 
de investiţiile în capitalul uman, în cercetare-dezvoltare şi inovare drept investiţii pe termen 
lung. Mai mult, Comisia a subliniat că reformele sistemelor naţionale de cercetare şi inovare 
la nivelul strategiei, programului şi al instituţiei sunt necesare pentru a îmbunătăţi calitatea 
investiţiilor în С-D şi inovare şi pentru a maximiza impactul economic al acestora2. în plus, 
noul sistem european de norme contabile'3 va considera С-D „ca formare de capital fix în 
situaţia în care s-а obţinut un nivel mare de fiabilitate şi comparabilitate a estimărilor de 
către statele membre ". 

In ceea ce priveşte celelalte recomandări ale Camerei Deputaţilor, Comisia este de acord cu 
importanţa unui cadru juridic şi fiscal stabil pentru investiţiile pe termen lung. Referitor la 
recomandarea privind abordarea armonizată pentru evaluarea pe termen lung a proiectelor 
susţinute cu resurse publice, Comisia consideră că, în ceea ce priveşte finanţarea 
infrastructurii, lipsa de date accesibile privind proiectele finanţate din fonduri publice ar 
putea fi unul dintre factorii ce limitează creşterea investiţiilor în infrastructură. în acest sens, 
Comisia a anunţat în comunicare că intenţionează să evalueze posibilitatea de a pune la 
dispoziţie în mod voluntar, în măsura posibilităţilor, prin intermediul unui portal unic, 
informaţiile existente cu privire la planurile şi proiectele autorităţilor naţionale, regionale şi 
locale în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructură. în cadrul planului de investiţii pentru 
Europa această iniţiativă avansează. Grupul operativ privind investiţiile reprezintă un punct 
de pornire în ceea ce priveşte îmbunătăţirea modalităţilor prin care investitorii privaţi şi 
autorităţile publice abordează şi accesează informaţiile privind proiectele de investiţii. 
Grupul operativ a identificat o rezervă de proiecte realizabile, în care merită investit, 
relevante la nivel european, pe baza unei serii de criterii economice simple şi recunoscute, 
folosite pentru selectarea proiectelor 

în fine, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea accesului la capital, inclusiv la capitalul de risc, 
Comisia este de părere că acţiunile anunţate în comunicare sunt conforme cu recomandările 
Camerei Deputaţilor. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund punctelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

Jonathan Hill 
Membru al Comisiei 

2 http://ec.euiOpa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-tlie-union/20l3/research-and-innovation-as-
sources-of-renewed-giOWth-coin-20l4-339-fma1.pdf 

3 http://epp.euiOstat.ec.europa.eu/cache/ITY OFFPUB/KS-02-13-269/EN/KS-02-13-269-EN.PDF 


