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I. CONTEXT  
Integrarea financiară se află în centrul pieței unice și al Uniunii economice și monetare (UEM) 

și aduce importante beneficii economice zonei euro și UE în ansamblul său. Comisia Europeană și-a 
stabilit ca prioritate finalizarea Uniunii bancare (UB) și introducerea tuturor elementelor constitutive 
pentru crearea unei Uniuni a piețelor de capital (UPC) până în 2019.  

În discursul său privind starea Uniunii, rostit la 13 septembrie 2017, președintele Comisiei 
Europene, dl. Jean Claude-Juncker, a subliniat importanța Uniunii piețelor de capital (UPC) și a unei 
piețe interne mai puternice. Consiliul European și Parlamentul European au solicitat, de asemenea, în 
repetate rânduri finalizarea UPC. 

Pentru a realiza aceste obiective, UE trebuie, înainte de toate, să își consolideze și să își 
integreze cadrul de supraveghere financiară. Astfel, o supravegherea financiară riguroasă și tot mai 
integrată va juca un rol-cheie în obținerea beneficiilor și în gestionarea provocărilor legate de integrarea 
suplimentară a piețelor financiare ale UE, de dezvoltarea tehnologiilor financiare și de rolul sectorului 
financiar în sprijinirea dezvoltării economice durabile.  

În cadrul evaluării la jumătatea perioadei a UPC, Comisia Europeană a anunțat, prin urmare, 
propuneri de consolidare a supravegherii, ca o primă nouă prioritate pentru accelerarea integrăriipieței. 
Propunerile legislative care însoțesc prezenta comunicare stabilesc următorii pași pe care UE trebuie să 
îi facă rapid pentru a-și consolida cadrul de supraveghere.  

 
II. PROPUNERILE COMISIEI EUROPENE 
Comisia Europeană arată că acțiunile care vizează consolidarea cadrului de supraveghere 

trebuie să se aplice piețelor financiare în toate statele membre ale UE, astfel încât acestea să poată 
beneficia de avantajele oferite de piețele financiare mai integrate, menținând, în același timp, condiții 
de concurență echitabile în întreaga Uniune.  
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Astfel, Comisia propune unele măsuri legislative de consolidare a autorităților europene de 
supraveghere și a Comitetului european pentru risc sistemic (CERS).  

 
Sistemul UE de supraveghere în domeniul financiar-bancar constă din: 

• cele trei autorități europene de supraveghere (AES), care supraveghează și oferă orientări în 
materie de reglementare pentru diversele sectoare și instituții; 

• Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS), care supervizează întregul sistem financiar 
și coordonează politicile UE pentru asigurarea stabilității financiare. 

 
Odată adoptate, aceste propuneri vor îmbunătăți mandatele, guvernanța și finanțarea autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru: 
• sectorul bancar (Autoritatea bancară europeană, EBA); 
• valori mobiliare și piețe financiare (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, 

ESMA); 
• asigurări și pensii (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, AEAPO). 

 
AES vor contribui la dezvoltarea unui set armonizat de norme pentru piețele financiare din UE 

(„cadrul unic de reglementare”). De asemenea, acestea vor contribui la promovarea convergenței 
activităților de supraveghere între autoritățile de supraveghere și pentru a consolida protecția 
consumatorilor și a investitorilor. 

Consolidarea competențelor AES este prima măsură prioritară, stabilită în iunie 2017, în 
evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital. Deoarece 
UE intenționează să accelereze finalizarea Uniunii piețelor de capital, ar trebui să se asigure că aceste 
AES țin pasul cu integrarea supravegherii suplimentare. În acest context, Raportul celor cinci 
președinți având ca temă „Finalizarea Uniunii economice și monetare a Europei” din iunie 2015 a 
evidențiat deja faptul că o singură autoritate europeană de supraveghere a piețelor de capital ar fi 
în cele din urmă necesară. Acest lucru a fost subliniat, de asemenea, în documentul de reflecție al 
Comisiei Europene privind consolidarea Uniunii economice și monetare, prezentat în luna mai 2017. 

Actuala propunere a Comisiei Europene constituie un prim pas concret către instituirea 
unei autorități unice de supraveghere a piețelor de capital și pentru finalizarea Uniunii financiare 
(inclusiv Uniunea bancară și Uniunea piețelor de capital) până în 2019, pentru a garanta mai bine 
integritatea zonei euro. 

Pentru asigurarea unei aplicări uniforme a normelor UE și promovarea unei veritabile Uniuni a 
piețelor de capital (UPC), de asemenea, propunerile Comisiei Europene încredințează ESMA atribuția 
de supraveghere directă în anumite sectoare financiare. În plus, Comisia propune schimbări punctuale 
la structura și organizarea CERS (Comitetul european pentru riscuri sistemice), care monitorizează 
riscurile la adresa stabilităţii sistemului financiar în ansamblu său. 

Reformele vor promova în continuare integrarea piețelor europene de capital, după ieșirea 
Regatului Unit din UE. Acestea vor trebui, de asemenea, să introducă modificări în cadrul de 
supraveghere în relațiile cu țările din afara UE, astfel încât să se asigure buna gestionare a tuturor 
riscurilor în sectorul financiar. 
 

O mai bună coordonare a supravegherii la nivelul UE 
 
Autorităţile europene de supraveghere (AES) vor stabili prioritățile de supraveghere la nivelul 

UE şi vor verifica coerența programelor de lucru ale fiecărei autorități de supraveghere cu prioritățile 
UE, evaluând și punerea acestor programe în aplicare. AES-urile vor monitoriza practicile autorităților 
naţionale în ceea ce privește actorii de pe piața financiară, cum ar fi: băncile și societățile de investiții, 
administratorii de fonduri, pentru a asigura că riscurile sunt gestionate în mod corespunzător, precum și 
pentru a preveni eludarea normelor. În plus, AEAPO va avea un rol mai important în promovarea 
convergenței, în validarea modelelor interne, pe care unele societăți de asigurări mari le utilizează deja 
pentru calcularea cerințelor de capital în materie de solvabilitate. Acest lucru va contribui la depășirea 
fragmentării pieţei financiare și va genera o mai bună supraveghere a marilor grupuri de asigurări 
transfrontaliere. În cele din urmă, funcționarea CERS va fi mai eficientă, în vederea consolidării 
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supravegherii riscurilor din sistemul financiar per ansamblu. 
 

Piețele de capital vor fi direct supravegheate de AEVMP 
 
Comisia Europeană propune supravegherea directă de către AEVMP a anumitor sectoare ale 

piețelor de capital la nivelul UE: 
• date privind piața de capital: AEVMP va trebui să autorizeze și să supravegheze indicii de 

referință critici ai UE și criteriile de referință din afara UE, pentru a fi utilizate în sectorul 
financiar din UE. Acest lucru va îmbunătăți fiabilitatea și armonizarea supravegherii valorilor de 
referință, care reprezintă indicii sau indicatorii utilizați pentru stabilirea prețului instrumentelor 
financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele unui fond de investiții ; 

• intrarea pe piață de capital: în vederea simplificării procedurilor pentru întreprinderile care vor 
beneficia de piețele de capital ale UE și vor atrage investiții din întreaga Uniune, AEVMP va fi 
acum responsabilă pentru aprobarea anumitor prospecte1 din UE și din afara UE, care vor fi 
elaborate în conformitate cu normele UE ; 

• actorii pieței de capital: AEVMP va autoriza și va supraveghea anumite fonduri de investiții 
domiciliate în UE, cu scopul de a crea o adevărată piață unică pentru aceste fonduri (respectiv, 
fondurile europene cu capital de risc, fondurile europene de antreprenoriat social și fondurile 
europene de investiții pe termen lung) ; 

• cazuri de abuz de piață: AEVMP va avea un rol mai important în coordonarea anchetelor 
privind abuzul de piață. AEVMP va avea dreptul de a acționa în cazul în care anumite comenzi, 
operațiuni sau comportamente dau naștere unor suspiciuni bine întemeiate și au implicații 
transfrontaliere sau efecte negative pentru integritatea piețelor financiare sau stabilitatea 
financiară în UE. 

 
Îmbunătățirea guvernanței și a finanțării AES 
 
AES vor lua decizii mai independente față de interesele naționale ale statelor membre UE. În 

cadrul noului sistem de guvernanță, cu membri permanenți ai comitetelor executive a AES,se va ajunge 
la acţiuni la mai rapide, mai simple și mai orientate către decizii. În plus, părțile interesate vor avea 
posibilitatea de a solicita Comisiei Europene să intervină în cazul în care se consideră că AES și-au 
depășit competențele, atunci când emit orientări sau recomandări. Reforma va permite, de asemenea, 
finanțarea AES, independent de autoritățile naționale de supraveghere. În timp ce bugetul UE va 
continua să contribuie la finanțarea AES, restul necesarului de finanţare va fi asigurat prin contribuții 
din partea sectorului financiar. 

 
Promovarea sustenabilității finanțelor și a tehnologiei financiare 

 
Pe măsură ce UE își intensifică eforturile pentru a finaliza UPC, supravegherea trebuie să țină 

pasul cu noile evoluții de pe piață, și anume: 
• AES vor promova o finanțare durabilă, garantând în același timp stabilitatea financiară la 

nivel european. AES vor ține seama de factorii de mediu, sociali, juridici și de riscurile  
diverse în toate sarcinile pe care le îndeplinesc; 

• AES vor acorda prioritate programului FinTech al UE și vor coordona inițiativele naționale 
pentru promovarea inovării și consolidarea securității cibernetice. Acestea vor ține cont de 
inovațiile tehnologice în toate sarcinile pe care le vor îndeplini. 
 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE  
Propunerile Comisiei Europene se bazează pe experiența acumulată în domeniul reglementării 

sistemului financiar european în ansamblul său și pe contribuțiile Parlamentului European, ale statelor 

                                                 
1 Prospectele sunt acele documente care conțin informațiile de care un investitor are nevoie înainte de 
luarea unei decizii de investire într-o anumită societate comercială. 
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membre și ale Consiliului UE, pe o consultare publică la care s-au primit peste 200 de răspunsuri și pe 
un dialog intens cu toate părțile interesate. 

 
Comisia Europeană va organiza o serie de evenimente publice, pentru a sprijini și a stimula și 

mai mult dezbaterea cu privire la problemele ridicate de aceste propuneri. 
Dl. Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru stabilitate 

financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat că: „Piețele financiare sunt în 
schimbare rapidă. Asistăm la o reînnoirea integrării transfrontaliere, la noi oportunități în domeniul 
tehnologiei financiare, la o creștere durabilă și la finanțări ecologice. UE trebuie să acționeze ca un 
jucător, astfel încât să putem să rămână în prim plan. O supraveghere financiară mai integrată va 
determina o Uniune economică și monetară mai rezistentă. Aceste propuneri practice vor facilita, de 
asemenea, ca întreprinderile noastre să desfășoare activități transfrontaliere noi și vor consolida 
încrederea consumatorilor.” 

Dl. Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și 
competitivitate, a susţinut că: „(...) După cum am anunțat la revizuirea Planului privind Uniunea 
piețelor de capital, în prezent, luăm măsuri decisive pentru a consolida sistemul european de 
supraveghere financiară. Acest lucru va asigura că sistemul financiar contribuie la investiții, creștere 
economică și ocuparea forței de muncă, în beneficiul persoanelor fizice și al întreprinderilor 
europene.” 
 
 Consiliul UE a adoptat în luna mai 2017 norme actualizate privind prospectele. Prospectele 
sunt documente juridice emise de societăți pentru investitorii potențiali, referitoare la valorile 
mobiliare pe care le emit și la societate în sine. Prima directivă privind prospectul a fost adoptată în 
anul 2003 și revizuită în 2009. Normele actualizate privind prospectul iau forma unui nou regulament al 
UE. 

  
Parlamentul European arată în rezoluţia adoptată privind Planul de acţiune privind UPC, 

prezentat de Comisie în 2015 că la nivelul statelor membre ale UE există consensul că revitalizarea 
pieţelor de capital este o necesitate actuală pentru piaţa internă iar Comisia Europeană îşi poate aroga 
această iniţiativă prin măsurile pe care le propune. Cadrul de reglementare al acestui domeniu este încă 
nearmonizat în mai multe state ale Uniunii. Spre exemplu, la nivel naţional în Europa, persistă încă 
divergenţe privind  regimul insolvenţei aplicabil companiilor, (de pildă, Republica Cehă insistă pe 
păstrarea specificului naţional al legislaţiei insolvenţei). 
 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 
 
Pentru ţara noastră, sunt deosebit de importante propunerile UE în privinţa consolidării 

sistemului financiar la nivel european. 
România consideră că este necesară promovarea dezvoltării sectorului tehnologiei financiare, 

dar trebuie să se realizeze un echilibru adecvat între consolidarea încrederii în întreprinderi și 
investitori, protecția consumatorilor și crearea cadrului necesar dezvoltării sectorului tehnologiei 
financiare. Totodată, ca urmare a procedurii de evaluare și definire de noi priorități, Comisia Europeană 
ar trebui să se concentreze și asupra dezvoltării piețelor de pensii personale și a altor servicii financiare 
de retail, încurajând astfel cetățenii europeni să dea o întrebuințare mai bună banilor economisiți. 
 

V. DOCUMENTE CONSULTATE 

Comisia Europeană: Consolidarea supravegherii uniunii pieţelor de capital, (20 septembrie 
2017): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3322_en.htm   
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