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Comisia a lansat consultări publice privind cadrele juridice pentru fondurile europene de 

investiții pe termen lung și insolvența nebancară și va prezenta ulterior Consiliului UE și 

Parlamentului European propunerile legislative din cadrul planului de acțiune privind piețele 

de capital.  

 

1. CONTEXT 

 

Uniunea piețelor de capital (UPC) reprezintă inițiativa Uniunii Europene de a crea o 

veritabilă piață unică de capital pe întreg teritoriul UE, cu scopul de a facilita investițiile și 

economiile care circulă în toate statele membre, în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și 

al investitorilor, pentru a asigura o creșterea economică durabilă, a spori competitivitatea UE 

și pentru a consolida rolul UE pe scena globală.  

De asemenea, UPC este necesară și pentru atingerea mai multor obiective-cheie ale UE, 

precum crearea unei economii favorabile incluziunii și reziliente, sprijinirea tranziției către o 

economie digitală și durabilă, o autonomie deschisă strategic într-un context economic global 

tot mai complex și pentru a contribui la redresarea în urma pandemiei de COVID-19. Însă toate 

aceste obiective necesită investiții masive, care depășesc capacitățile fondurilor publice și ale 

finanțării tradiționale asigurate de bănci. 

 

Eforturile de creare a unei veritabile uniuni a piețelor de capital au început odată cu 

semnarea Tratatului de la Roma, au continuat cu instituirea pieței unice (1986-1992) și 

introducerea monedei euro (1999), încercând de fiecare dată să dea substanță acestui proiect, 

dar complexitatea și importanța piețelor europene de capital au necesitat o serie de măsuri 

specifice.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_590_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0590&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Alternative-Investment-Fund-Managers-review-of-EU-rules/public-consultation
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Prin urmare, ca urmare a crizei financiare din 2011, Comisia Europeană a prezentat în 2015 

primul său plan de acțiune privind uniunea piețelor de capital, capabil să răspundă provocărilor 

și priorităților în continuă schimbare.  

 

În 2017, Comisia a introdus măsuri suplimentare, pentru a face față noilor provocări prin 

intermediul evaluării intermediare a planului de acțiune prezentat în 2015, privind uniunea 

piețelor de capital.  

 

De asemenea, Parlamentul European a adoptat, în iunie 2020 un proiect de raport din 

proprie inițiativă (INI), iar Consiliul din 5 decembrie 2019 a stabilit principalele obiective 

pentru aprofundarea proiectului UPC. Aceste măsuri se bazează, de asemenea, pe discuții 

detaliate cu părțile interesate și pe recomandările Forumului la nivel înalt privind uniunea 

piețelor de capital prezentate în iunie 2020, referitoare la eliminarea celor mai mari obstacole 

și la sporirea competitivității piețelor europene de capital.  

Parlamentul European și statele membre au convenit asupra a 12 dintre cele 13 de propuneri 

legislative privind principalele componente ale UPC și asupra celor trei propuneri privind 

finanțarea durabilă. Însă, deși s-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește crearea 

și aprofundarea uniunii piețelor de capital, domeniul este foarte complex și necesită luarea de 

măsuri variate și treptate. În multe domenii persistă încă obstacole semnificative, în special în 

ceea ce privește supravegherea, impozitarea și legislația în materie de insolvență din diverse 

motive precum cultura financiară specifică fiecărui stat membru. De aceea, este nevoie de timp 

pentru a elimina toate obstacolele care stau în calea bunei funcționări a UPC. De asemenea, 

ieșirea Regatului Unit din UE complică aceste provocări, întrucât părți importante ale piețelor 

financiare și ale infrastructurii din UE sunt situate în Regatul Unit. 

 

În consecință, tranziția către o uniune a piețelor de capital rămâne o reformă structurală pe 

termen lung, care privește întreaga Uniune Europeană și care necesită timp, efort, resurse, dar 

mai ales un angajament politic ferm. 

 

2. DESCRIEREA PROPUNERII 

 

La 24 septembrie 2020, Comisia a publicat un nou plan de acțiune (prezenta comunicare) 

cu scopul de a face noi progrese în direcția finalizării uniunii piețelor de capital. Prin noul 

plan de acțiune și cele 16 măsuri ale sale, Comisia urmărește atingerea a trei obiective-cheie: 

- sprijinirea unei redresări economice verzi, digitale, incluzive și reziliente prin 

asigurarea unei finanțări mai accesibile pentru întreprinderile europene; 

- măsuri pentru ca UE să devină un loc și mai sigur, unde cetățenii să poată face 

economii și investi pe termen lung; 
- integrarea piețelor naționale de capital într-o veritabilă piață unică. 

Comisia propune o listă de măsuri menite să înregistreze progrese în direcția finalizării 

UPC, care rezultă din discuțiile aprofundate cu părțile interesate, pe recomandările Forumului 

la nivel înalt privind uniunea piețelor de capital, precum și pe pachetul de stimulare a pieței de 

capital lansat la 24 iulie 2020 și pe pachetul bancar din 28 aprilie 2020, ambele având ca scop 

facilitarea acordării de împrumuturi bancare gospodăriilor și întreprinderilor și facilitarea 

redresării întreprinderilor europene. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/170608-cmu-mid-term-review_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-648524_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-648524_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/12/05/capital-markets-union-council-sets-objectives-for-the-deepening-of-the-project/
https://ec.europa.eu/info/publications/cmu-high-level-forum_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/cmu-high-level-forum_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/legislative-measures-taken-so-far-build-cmu_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/legislative-measures-taken-so-far-build-cmu_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0590&qid=1614589282422
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_740
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Măsurile luate urmăresc următoarele aspecte: 

 

 Facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile din UE, care sprijină, de 

asemenea, redresarea economică în urma COVID-19, măsuri care includ: 

- crearea unei platforme la nivelul întregii UE (punct unic de acces) pentru a oferi 

investitorilor informații referitoare la întreprinderi, de ordin financiar și legate de 

durabilitate; 

- simplificarea normelor de listare pentru piețele publice în vederea promovării și 

diversificării accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și inovatoare; 

- revizuirea cadrului juridic pentru fondurile europene de investiții pe termen lung. 

 

 Un loc mai sigur pentru economii și investiții, măsuri care includ: 

- introducerea unei cerințe ca statele membre să sprijine educația financiară; 

- îmbunătățirea calificărilor profesionale și evaluarea fezabilității unei etichete 

paneuropene pentru consultanții financiari; 

- elaborarea de bune practici pentru sistemele de pensii de serviciu în toate statele 

membre. 

 

 Integrarea piețelor naționale de capital într-o veritabilă piață unică, măsuri care 

includ: 

- introducerea unei definiții la nivelul UE a termenului „acționar” pentru a facilita 

implicarea investitorilor transfrontalieri; 

- elaborarea unei abordări mai adecvate la nivelul UE referitoare la legislația 

privind insolvența nebancară; 

- evaluarea necesității de a armoniza în continuare normele UE în vederea creării 

unui cadru unic de reglementare pentru piețele de capital. 

Comisia va raporta periodic progresele înregistrate de propunerile legislative și de alte 

măsuri prevăzute de cele două planuri de acțiune, prin monitorizarea evoluțiilor de pe piețele 

de capital ale UE. În acest scop, Comisia a comandat un studiu cu scopul de a revizui datele și 

indicatorii disponibili, în vederea creării unui instrument de măsurare periodică a progreselor 

înregistrate. 

3. POZITII ALE DIVERSELOR INSTITUȚII EUROPENE 

 
La 10 septembrie 2020, Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) a 

Parlamentului European a adoptat un raport din proprie inițiativă privind UPC care: 

- propune măsuri de sprijinire a finanțării întreprinderilor, în special a IMM-urilor: 

eliminarea sarcinilor administrative și a obstacolelor, facilitarea cotării pe piețele bursiere 

a întreprinderilor și încurajarea piețelor de capital de risc și de capital privat, precum și 

crearea unui fond paneuropean pentru sprijinirea ofertelor publice inițiale pentru lansarea 

societăților pe piața bursieră; 

- subliniază necesitatea ca autoritățile de supraveghere europene și naționale să colaboreze 

eficient și efectiv pentru a-și soluționa diferențele, în direcția unei convergențe autentice în 

materie de supraveghere și să promoveze un model european comun de supraveghere și 

aplicare; 

- afirmă necesitatea creșterii portofoliului de opțiuni adecvate de investiții pentru investitorii 

mici și solicită măsuri de promovare a investițiilor mici; 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0155_RO.html
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- constată lipsa alfabetizării financiare și a accesului la informații publice și subliniază că 

educația financiară este necesară pentru a le permite consumatorilor să își cunoască 

drepturile și să înțeleagă riscurile asociate participării pe piața financiară; 

- consideră că digitalizarea serviciilor financiare poate fi un bun catalizator pentru 

mobilizarea capitalului și ar putea contribui la depășirea fragmentării piețelor financiare în 

UE, reducând în același timp obstacolele și mărind eficiența supravegherii;  

- subliniază că piețele de capital europene mai profunde, mai integrate, mai bine 

reglementate, mai stabile, mai eficiente și mai reziliente sunt esențiale pentru protejarea 

suveranității economice a UE, pentru încurajarea utilizării monedei euro în țările terțe și 

pentru atragerea investitorilor străini. 

 

La 3 decembrie 2020, Consiliul a aprobat concluzii referitoare la noul plan de acțiune al 

Comisiei. Astfel, ținând cont de actualul context al pandemiei COVID-19, acesta subliniază că 

ar trebui să se acorde prioritate maximă acțiunilor care sunt importante pentru 

îmbunătățirea finanțării economiei, în special a IMM-urilor, care au potențialul de a sprijini o 

redresare economică rapidă. De asemenea, acesta consideră că acțiunile ar trebui să fie 

îndeplinite cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2021 și cele care sunt 

considerate a fi prioritare pentru mobilizarea capitalului privat ar trebui să fie luate cât mai 

curând posibil. Acestea ar trebui urmate de măsuri importante pentru realizarea de progrese 

către o piață de capital mai dinamică și competitivă la nivel mondial pe termen scurt și pe 

termen mediu. 

Summitul zonei euro, în configurație deschisă, care a avut loc la 11 decembrie 2020, s-a 

axat pe situația economică și pe progresele înregistrate în ceea ce privește uniunea economică 

și monetară. Liderii UE au precizat că este „esențial să se înregistreze progrese rapide privind 

lucrările aferente elementelor UPC pe termen scurt, astfel cum figurează în concluziile 

Consiliului din 3 decembrie 2020, precum și cu privire la măsurile necesare pentru a sprijini 

poziția de lider a UE în domeniul finanțării verzi”. 

Ambasadorii statelor membre la UE au aprobat, la 16 decembrie 2020, în numele 

Consiliului, modificările specifice ale normelor UE privind piețele de capital asupra cărora s-a 

ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European, pentru a sprijini redresarea economică 

în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Astfel, modificările legislative includ 

modificări ale Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID) II, ale 

Regulamentului privind prospectul și ale cadrului UE privind securitizarea. Pachetul facilitează 

sprijinirea redresării economice de către piețele de capital și va înlesni recapitalizarea 

întreprinderilor, va sprijini creditarea bancară și va stimula investițiile în economie, menținând, 

în același timp, un nivel ridicat de protecție a investitorilor. 

 

Consiliul a adoptat, la 15 februarie 2021 modificările legislative convenite la 16 decembrie 

2020, ca parte a pachetului de măsuri privind redresarea piețelor de capital. Se preconizează că 

Parlamentul European va vota amendamentele la cadrul privind securitizarea al UE în luna 

martie a.c., înainte de adoptarea acestuia de către Consiliu. 

Textele actelor legislative adoptate au fost publicate în Jurnalul Oficial la sfârșitul lunii 

februarie a.c.. Statele membre vor trebui să le transpună în dreptul intern în termen de nouă 

luni de la data publicării, iar măsurile vor deveni aplicabile după 12 luni de la intrarea în vigoare 

a directivei. Modificările aduse Regulamentului privind prospectul vor intra în vigoare în a 20-

a zi de la data publicării lor, iar modificările aduse cadrului privind securitizarea al UE urmează 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47368/11-12-20-euro-summit-statement-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/16/capital-markets-recovery-package-council-confirms-targeted-amendments-to-eu-capital-market-rules/
https://www.consilium.europa.eu/media/47469/st13798-ad01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47470/st13798-ad02-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47471/st13798-ad03-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/15/capital-markets-recovery-package-council-adopts-first-set-of-measures-to-help-companies-access-funding/
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să fie votate de Parlamentul European în perioada sa de sesiune din martie. Ulterior, acestea 

vor fi adoptate de Consiliu. 

Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat în sesiunea sa plenară din 24 

februarie 2021 avizul referitor la noul plan de acțiune privind UPC, aprobând toate cele 16 de 

acțiuni propuse de Comisie, subliniind totodată importanța prioritizării și coordonării 

inițiativelor (cu repere concrete pentru măsurarea progreselor), evidențiindu-le pe cele pe care 

le consideră esențiale și formulează propuneri complementare specifice. CESE pledează pentru 

două priorități-cheie:  

- îmbunătățirea eficienței UPC prin crearea unui punct de acces unic european, prin aplicarea 

unui cadru de reglementare unic și prin simplificarea reducerii impozitelor reținute la sursă; 

- punerea în aplicare a propunerilor care vizează facilitarea unei transferări a economiilor pe 

termen lung către investiții pe termen lung. 

 

Ministerul Finanțelor Publice din România a elaborat un proiect de lege care vizează 

modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare. 

Proiectul (aflat în consultare) urmărește, printre altele, transpunerea Directivei 2014/65/UE 

privind piețele instrumentelor financiare („MiFID II”) și a Directivei (UE) 2015/849 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, 

precum și transpunerea Directivei (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor 

financiare, care modifică MiFID II prin includerea în categoria entităților exceptate a 

furnizorilor de servicii de finanțare participativă.  

 

Poziția parlamentelor naționale referitoare la propunerea Comisiei este disponibilă aici. 

 

Link-uri utile: 

 

- Comunicat de presă al Comisiei Europene: Uniunea piețelor de capital: Comisia Europeană 

prezintă acțiuni menite să impulsioneze piețele de capital ale Europei (24.09.2020) 

- Fișă informativă a Comisiei: What is the capital markets union? (19.01.2021) 

- Pagina Comisiei referitoare la uniunea piețelor de capital 

- Întrebări și răspunsuri referitoare la noul Planul de acțiune privind uniunea piețelor de 

capital (24.10.2020) 

- Think Thank-ul Parlamentului European: Further development of capital markets union 

(octombrie 2020) 

- Pagina Consiliului referitoare la uniunea piețelor de capital 

 

 

Daniela Șerban 

8 martie 2021 

 

https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=pierre+bollon&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1020142/proiectlegeinstrumentefinanciare_04032021.docx
https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200590.do#dossier-COM20200590
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1677
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1677
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/capital-markets-union-action-plan-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1676
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652102/EPRS_ATA(2020)652102_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/capital-markets-union/

