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Anexă — Plan de lucru al inițiativelor incluse în planul de acțiune privind FinTech 

Prezenta anexă oferă o prezentare generală a inițiativelor incluse în planul de acțiune privind 

FinTech.  

LUAREA MĂSURILOR NECESARE PENTRU CA MODELELE DE AFACERI 

INOVATOARE SĂ DOBÂNDEASCĂ O DIMENSIUNE EUROPEANĂ 

Caseta 1 

Cerințe clare și 

convergente de 

acordare a 

licențelor pentru 

întreprinderile 

FinTech 

COM prezintă o propunere legislativă de regulament 

al UE privind furnizorii de servicii de finanțare 

participativă bazată pe investiții și împrumuturi 

(ECSP) pentru întreprinderi.  

T1 2018 

COM invită autoritățile europene de supraveghere să 

realizeze o trecere în revistă a actualelor abordări 

privind autorizarea și acordarea licențelor pentru 

modelele de afaceri FinTech inovatoare. În special, 

acestea ar trebui să analizeze modul în care 

autoritățile naționale aplică proporționalitatea și 

flexibilitatea în legislația privind serviciile financiare. 

După caz, autoritățile europene de supraveghere ar 

trebui să emită orientări privind abordări și proceduri 

sau să prezinte COM recomandări cu privire la 

necesitatea de a se adapta legislația UE din domeniul 

serviciilor financiare. 

T1 2019 

În cursul anului 2018, COM va monitoriza în 

continuare evoluțiile în materie de criptomonede și 

oferte inițiale de monede împreună cu autoritățile 

europene de supraveghere, Banca Centrală 

Europeană și Consiliul pentru Stabilitate Financiară, 

precum și cu alte organisme internaționale de 

stabilire de standarde. Pe baza evaluării riscurilor, a 

oportunităților și a caracterului adecvat al cadrului de 

reglementare aplicabil, COM va evalua dacă sunt sau 

nu necesare acțiuni de reglementare la nivelul UE. 

până în T4 

2018 

Caseta 2 

Standarde comune 

și soluții 

interoperabile 

pentru FinTech 

COM va contribui la dezvoltarea unor abordări mai 

coordonate în ceea ce privește standardele pentru 

FinTech prin colaborarea și conlucrarea cu 

organismele importante de stabilire a standardelor, 

cum ar fi Comitetul European de Standardizare 

(CEN) și Organizația Internațională de Standardizare 

(ISO), inclusiv în domeniul blockchain.  

T4 2018 

COM încurajează și va sprijini eforturile comune ale 

actorilor de pe piață pentru elaborarea, până la 

mijlocul anului 2019, de interfețe standardizate de 

programare a aplicațiilor care sunt în deplină 

conformitate cu Directiva privind serviciile de plată 

și cu Regulamentul general privind protecția datelor, 

care vor servi drept bază pentru un ecosistem 

european de servicii bancare deschise acoperind 

conturile de plată și de alt tip.  

T2 2019 

Caseta 3 

 

Luarea măsurilor 

Pornind de la activitatea recentă a autorităților 

europene de supraveghere în vederea identificării 

facilitatorilor FinTech instituiți de către autoritățile 

naționale de supraveghere, COM invită autoritățile 

T4 2018 
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 necesare pentru ca 

modelele de afaceri 

inovatoare să se 

dezvolte la o scară 

mai mare în 

întreaga UE prin 

intermediul 

facilitatorilor de 

inovare  

europene de supraveghere să efectueze o analiză 

aprofundată și să identifice cele mai bune practici și, 

după caz, să emită orientări privind facilitatorii 

respectivi. 

COM invită autoritățile competente de la nivelul 

statelor membre și al UE să adopte inițiative pentru 

facilitarea inovării pe baza acestor bune practici și 

invită autoritățile europene de supraveghere să 

faciliteze cooperarea în materie de supraveghere, 

inclusiv coordonarea și diseminarea de informații 

privind tehnologiile inovatoare, înființarea și 

funcționarea centrelor de inovare și a spațiilor de 

testare în materie de reglementare, precum și coerența 

practicilor de supraveghere. 

T1 2019 

În baza activităților desfășurate de autoritățile 

europene de supraveghere, COM va prezenta un 

raport cu cele mai bune practici pentru spațiile de 

testare în materie de reglementare 

Până în 

T1 2019 

 

SPRIJINIREA ASIMILĂRII INOVĂRII TEHNOLOGICE ÎN SECTORUL 

FINANCIAR 

Caseta 

4 

Revizuirea 

caracterului 

adecvat în ceea ce 

privește 

neutralitatea 

tehnologică 

COM va înființa un grup de experți pentru a evalua 

dacă există sau nu obstacole de reglementare 

nejustificate în calea inovării financiare în cadrul de 

reglementare pentru serviciile financiare.  
T2 2019 

Caseta 

5 

Înlăturarea 

obstacolelor din 

calea utilizării 

serviciilor cloud 

COM invită autoritățile europene de supraveghere să 

analizeze necesitatea unor orientări cu privire la 

externalizarea către furnizorii de servicii cloud, până 

în primul trimestru al anului 2019. 

T1 2019 

În contextul comunicării privind construirea unei 

economii europene a datelor, Comisia invită părțile 

interesate în materie de servicii cloud să elaboreze 

coduri transsectoriale de conduită de 

autoreglementare în vederea facilitării comutării între 

furnizorii de servicii cloud. Comisia va invita, de 

asemenea, reprezentanți din sectorul financiar pentru 

a facilita transferul de date și pentru instituțiile 

financiare. 

 

T2 2018 

COM încurajează și facilitează elaborarea unor 

clauze contractuale standard pentru externalizarea 

serviciilor de cloud de către instituțiile financiare, 

plecând de la eforturile transsectoriale ale părților 

interesate în materie de servicii de cloud deja 

facilitate de Comisie și asigurând implicarea 

sectorului financiar în acest proces. Această activitate 

ar trebui să fie desfășurată de o combinație 

echilibrată de societăți din sectorul financiar și de 

furnizori de servicii cloud și ar trebui să abordeze, în 

special, cerințele de audit, cerințele de raportare sau 

T2 2019 
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determinarea importanței semnificative a activităților 

care urmează a fi externalizate.  

Caseta 

6 

Inițiativa publică a 

UE privind 

blockchain 

COM va desfășura o consultare publică cu privire la 

digitalizarea în continuare a informațiilor 

reglementate privind societățile cotate pe piețele 

reglementate din UE, inclusiv cu privire la posibila 

creare a unui portal european pentru transparență 

financiară bazat pe tehnologia registrelor distribuite. 

T2 2018 

COM va continua să lucreze la elaborarea unei 

strategii cuprinzătoare, luând în considerare toate 

implicațiile juridice relevante, privind blockchain și 

tehnologia registrelor distribuite, care va viza toate 

sectoarele economiei și va favoriza și aplicațiile 

FinTech și RegTech în UE. 

 

COM a lansat un Observator și forum UE privind 

blockchain în februarie 2018, precum și un studiu 

privind fezabilitatea unei infrastructuri blockchain 

publice a UE pentru dezvoltarea serviciilor 

transfrontaliere. Se va evalua dacă tehnologia 

blockchain poate sau nu să fie dezvoltată ca o 

infrastructură de servicii digitale în cadrul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei. Cu 

sprijinul Observatorului și forumului UE privind 

blockchain și al organizațiilor europene de 

standardizare, COM va continua să evalueze 

aspectele juridice, de guvernanță și modularitate și să 

sprijine eforturile de standardizare și de 

interoperabilitate, și va continua totodată să evalueze 

cazurile de utilizare a tehnologiei blockchain și a 

aplicațiilor sale în contextul Internetului de nouă 

generație (Next Generation Internet).  

Începând cu 

T1 al anului 

2018 

Caseta 

7 

Consolidarea 

capacităților și a 

cunoștințelor într-

un laborator 

FinTech al UE 

COM va găzdui un laborator FinTech al UE unde 

autoritățile europene și naționale vor fi invitate să 

colaboreze cu furnizorii de soluții tehnologice într-un 

cadru neutru și necomercial, pe perioada unor sesiuni 

specifice, cu privire la anumite inovații. 

T2 2018 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SECURITĂȚII ȘI A REZILIENȚEI SECTORULUI 

FINANCIAR 

Caseta 8 

 

Consolidarea 

rezilienței 

cibernetice a 

sectorului financiar 

al UE 

COM va organiza un atelier public-privat pentru a 

explora și a evalua barierele care limitează 

schimbul de informații privind amenințările 

cibernetice dintre participanții la piețele financiare, 

precum și pentru a identifica posibile soluții, 

asigurând, în același timp, respectarea standardelor 

de protecție a datelor. 

T2 2018 
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COM invită autoritățile europene de supraveghere 

să identifice practicile de supraveghere existente în 

cadrul sectoarelor financiare aferente cerințelor TIC 

în materie de securitate și guvernanță și, după caz: 

a) să analizeze posibilitatea de a emite orientări 

menite să asigure convergența în materie de 

supraveghere și aplicarea cerințelor TIC de 

gestionare și atenuare a riscurilor în sectorul 

financiar al UE și b) în cazul în care este necesar, să 

ofere pentru COM consultanță tehnică privind 

necesitatea unor îmbunătățiri ale legislației. 

T1 2019 

COM invită autoritățile europene de supraveghere 

să evalueze costurile și beneficiile dezvoltării unui 

cadru coerent de testare a rezilienței cibernetice 

pentru participanții importanți la piață și pentru 

infrastructurile importante din întregul sector 

financiar al UE. 

T4 2018 

 

 


