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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumirile sale Camerei Deputaţilor pentru opinia sa 
referitoare la Comunicarea Comisiei „Planul de acţiune privind FinTech: pentru un 
sector financiar european mai competitiv şi mai inovator. ”

Planul de acţiune FinTech se înscrie în eforturile depuse de Comisie pentru a edifica o 
uniune a pieţelor de capital şi o veritabilă piaţă unică a serviciilor financiare pentru 
consumatori. De asemenea, planul este o concretizare a voinţei Comisiei de a crea o 
piaţă unică digitală. Obiectivul urmărit de Comisie este ca normele UE să se orienteze 
mai mult către viitor şi să se adapteze la progresele rapide ale dezvoltării tehnologice.

Planul va ajuta industria financiară să beneficieze de progresele rapide ale tehnologiei, 
cum ar fi aplicaţia de tip „ blockchain ” şi alte aplicaţii privind tehnologia informaţiei, şi 
să consolideze rezilienţa cibernetică a sectorului financiar. Acest lucru va aduce 
beneficii consumatorilor, investitorilor, operatorilor tradiţionali, precum şi noilor actori 
de pe piaţă.

Comisia apreciază sprijinul general exprimat de Camera Deputaţilor referitor la 
Planul de acţiune privind FinTech şi ia notă, în special, de interesul pentru înfiinţarea 
laboratorului FinTech al UE şi pentru oportunităţile oferite de noile tehnologii, cum ar fi 
tehnologia registrelor distribuite. De asemenea, s-a adus în atenţia Comisiei necesitatea 
evaluării caracterului adecvat al cadrului de reglementare pentru serviciile financiare în 
ceea ce priveşte FinTech, explorarea celor mai bune practici pentru „spaţiile de testare 
în materie de reglementare ”, precum şi importanţa unei abordări bazate pe principiul de 
„ securitate de la stadiul conceperii ” pentru serviciile digitale.

Dlui Liviu DRAGNEA 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 BUCUREŞTI



Comisia a luat act de rezervele şi de preocupările Camerei Deputaţilor, în special în 
ceea ce priveşte protecţia consumatorilor, mobilizarea capitalurilor financiare pentru 
întreprinderile nou-înfiinţate şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi cu 
privire la sarcinile administrative legate de crearea unor centre de inovare şi a unui 
cadru european de certificare pentru produsele şi serviciile de securitate în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

în ceea ce priveşte observaţiile formulate de Camera Deputaţilor cu privire la aspecte 
precum spălarea banilor şi finanţarea terorismului legate de criptomonede, 
Comisia reaminteşte că cea de A cincea Directivă privind combaterea spălării banilor, 
care trebuie să fie pusă în aplicare de către statele membre în următoarele luni, include 
cerinţe specifice în acest sens.

Comisia împărtăşeşte preocuparea Camerei Deputaţilor cu privire la protecţia 
investitorilor şi a consumatorilor. Acest aspect se numără printre priorităţile planului de 
acţiune. Comisia consideră că măsurile prevăzute în Planul de acţiune privind FinTech 
vor promova inovarea în sectorul financiar şi, în acelaşi timp, vor asigura şi îmbunătăţi 
nivelul de protecţie a consumatorilor şi a investitorilor, de exemplu prin consolidarea 
rezilienţei cibernetice. în plus, Comisia este convinsă că soluţiile FinTech pot sprijini 
accesul la finanţare pentru întreprinderile mici. Din acest motiv, Comisia a prezentat o 
propunere de regulament privind un regim european al serviciilor de finanţare 
participativă pentru întreprinderi1. Acest regim opţional la nivelul UE le-ar permite 
platformelor de finanţare participativă să ofere cu uşurinţă servicii în întreaga piaţă 
unică a UE. Aceste platforme nu vor mai trebui să respecte regimuri de reglementare 
diferite, ci un singur set de norme, atunci când îşi desfăşoară activitatea atât pe piaţa 
internă, cât şi în alte state membre.

Comisia sprijină, de asemenea, crearea unor facilitatori de inovare, atât sub forma unor 
centre de inovare, cât şi sub forma unor spaţii de testare în materie de reglementare, ca 
instrumente utile de promovare a inovării financiare, şi a invitat autorităţile europene de 
supraveghere să intensifice schimbul de informaţii şi de cele mai bune practici dintre 
autorităţile care au instituit astfel de facilitatori.

De asemenea, Comisia a luat act de solicitarea Camerei Deputaţilor de a realiza o 
analiză aprofundată a platformelor deschise şi de propunerea de acţiune la nivelul UE 
pentru prevenirea discrepanţelor economice prin exploatarea FinTech.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că FinTech este o prioritate strategică esenţială, la 
fel ca şi punerea în aplicare a planului de acţiune privind FinTech. Primele acţiuni în 
acest sens au fost deja întreprinse prin lansarea, în februarie 2018, a observatorului şi a 
forumului privind tehnologia blockchain şi înfiinţarea, în mai 2018, a grupului de experţi 
privind obstacolele de reglementare în calea inovării financiare. în iunie 2018, Comisia 
a găzduit prima reuniune a laboratorului FinTech al UE, care s-a axat pe externalizarea

1 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de 
servicii de finanţare participativă (ECSP) pentru întreprinderi {COM(2018) 113 final}.
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serviciilor de cloud, precum şi pe un atelier public-privat pe tema schimbului de 
informaţii legate de securitatea cibernetică în sectorul financiar.

In cele din urmă, autorităţile europene de supraveghere au început să se concentreze pe 
o serie de acţiuni, printre care convergenţa abordărilor în materie de autorizare şi de 
acordare a licenţelor pentru modele de afaceri FinTech inovatoare, analizarea 
aplicabilităţii legislaţiei actuale în cazul criptomonedelor şi al ofertelor iniţiale de 
monede, precum şi cele mai bune practici privind facilitatorii de inovare şi cadrele de 
externalizare.

Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor evidenţiate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.

Cu deosebită consideraţie,

Pierre Moscovici 
Membru al Comisiei
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