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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea privind intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea 
pieţelor de capital şi integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare 
[COM(2017) 542 final].

Această comunicare şi propunerea legislativă însoţitoare fac parte din eforturile 
Comisiei de a îmbunătăţi integrarea financiară, de a finaliza uniunea pieţelor de capital 
şi de a-şi consolida cadrul de supraveghere. Comisia consideră că finalizarea uniunii 
pieţelor de capital constituie o prioritate principală în vederea promovării creării 
locurilor de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor în Europa, precum şi în 
vederea consolidării uniunii economice şi monetare.

Comunicarea se bazează pe mai multe reexaminări, pe consultări cu părţile interesate şi 
pe o evaluare aprofundată a impactului. în special, aceasta ţine seama pe deplin de 
rezoluţia din 2014 a Parlamentului European, prin care se solicită diverse modificări ale 
Sistemului european de supraveghere financiară existent.

Un Sistem european de supraveghere financiară consolidat reprezintă un element 
important pentru realizarea unei adevărate pieţe financiare integrate. Comisia consideră 
că este necesară o consolidare sporită şi o integrare mai profundă a Sistemului 
european de supraveghere financiară pentru a aduce beneficii concrete şi pentru a 
gestiona provocările rezultate în urma apariţiei unor pieţe financiare din ce în ce mai 
integrate în Uniunea Europeană şi în urma evoluţiilor la nivel mondial.

In acest scop, Comisia propune consolidarea instrumentelor existente şi adăugarea 
altora noi pentru a obţine rezultate mai coordonate în materie de supraveghere în 
întreaga Uniune. Supravegherea directă de către autorităţile europene de supraveghere 
este propusă doar în cazuri foarte limitate, în care aceasta este considerată mai eficace 
şi în deplină conformitate cu principiul subsidiarităţii. întrucât uniunea pieţelor de 
capital va conduce la o integrare financiară sporită, este esenţial să se consolideze 
capacitatea autorităţilor europene de supraveghere de a asigura o supraveghere
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coerentă şi o aplicare uniformă a cadrului unic de reglementare. Pentru a îmbunătăţi 
funcţionarea autorităţilor europene de supraveghere şi a Sistemului european de 
supraveghere financiară în ansamblul său, Comisia propune modificări limitate în 
structura de guvernantă a autorităţilor europene de supraveghere, fără a modifica 
drepturile de vot actuale ale Autorităţii Bancare Europene. Scopul acestor modificări 
este de a garanta luarea în considerare în mod corespunzător a circumstanţelor specifice 
ale statelor membre care nu fac parte din zona euro. In cele din urmă, Comisia propune 
noi norme privind finanţarea autorităţilor europene de supraveghere, prin care să se 
asigure sustenabilitatea finanţării acestora în viitor.

Propunerea legislativă introduce, de asemenea, noi norme de finanţare care permit o 
distribuţie proporţională între societăţile financiare, în funcţie de dimensiunea acestora. 
Aceste noi norme conţin totodată o repartizare mai echitabilă a sarcinii financiare, 
proporţională cu dimensiunile diferite ale pieţelor financiare din statele membre.

In ansamblu, fără a pune sub semnul întrebării rolul esenţial pe care îl joacă autorităţile 
naţionale competente pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a pieţelor 
financiare, propunerea urmăreşte să consolideze componenta europeană de 
supraveghere, ţinând seama de protecţia consumatorilor şi de noile evoluţii tehnologice 
de pe pieţele financiare, astfel cum propune şi Camera Deputaţilor.

Propunerea legislativă care însoţeşte comunicarea este discutată în prezent de 
colegiuitori, iar Comisia speră că propunerea va fi adoptată până la sfârşitul acestui an.

Comisia speră că prezentul răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

Valdis Dombrovskis 
Vicepreşedinte
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