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PROIECT DE OPINIE 
 

privind Cartea verde – Crearea unei uniuni a pieţelor de capital 
 
 
 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 

2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pe fond cu Cartea verde – Crearea 
unei uniuni a pieţelor de capital – COM(2015)63. 

 
Prezenta Cartea verde marchează începutul unei perioade de consultare 

(trei luni), în urma căreia se va elabora un plan de acţiune în vederea instituirii, până 
în 2019, a uniunii pieţelor de capital, care să cuprindă toate statele membre. 
Obiectivul uniunii pieţelor de capital şi instituţiile financiare nebancare le pot aduce 
economiei în ansamblul lor. 

 
Context: 
 
• Prioritatea Europei o reprezintă locurile de muncă și creșterea 

economică; 
• Provocare: deblocarea investițiilor în întreprinderile și infrastructura 

Europei; 
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• Pachetul de investiții în valoare de 315 miliarde EUR va contribui la 
demararea acestui proces, dar, pentru a consolida investițiile pe termen lung, este 
necesar să se creeze o piață unică veritabilă a capitalurilor, o uniune a piețelor de 
capital pentru toate cele 28 de state membre; 

• Proiect: piețe de capital mai solide, cu întreprinderi mai puțin 
dependente de bănci, măsură care ar debloca mai multe investiții pentru toate 
întreprinderile, în special pentru IMM-uri, și pentru proiectele de infrastructură și ar 
atrage în UE mai multe investiții din restul lumii; 

• Sarcină: de a identifica modalitățile de stabilire a unei corelații între 
investitori și deponenți, pe de o parte, și creșterea economică, pe de altă parte 

• E  necesar să identificăm și să înlăturăm barierele care se interpun între 
mijloacele bănești ale investitorilor și oportunitățile de investiții; 

• Finanțarea pe care întreprinderile mijlocii, motoarele creșterii în multe 
țări, o obțin de pe piețele de capital este de cinci ori mai mare în SUA decât în UE. 
Dacă piețele europene de capital de risc ar fost la fel de aprofundate, în perioada 2008 
- 2013, ar fi fost disponibile fonduri în valoare de 90 miliarde EUR pentru a finanța 
întreprinderile; 

• Carte Verde: perioadă de consultare de 3 luni (parlamentari, state 
membre, celor care activează pe piețele de capital). 
 

Obiective (pe baza rezultatelor consultărilor): 
 
• Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru toate întreprinderile din 

Europa (în special pentru IMM-uri) și pentru proiectele de investiții, cum ar fi 
infrastructura; 

• Creșterea și diversificarea surselor de finanțare din partea investitorilor 
din UE și din întreaga lume; 

• Asigurarea unei funcționări mai eficace și mai eficiente a piețelor, prin 
punerea în legătură a investitorilor cu cei care au nevoie de finanțare la un cost mai 
scăzut, atât în interiorul statelor membre, cât și la nivel transfrontalier. 

 
Măsuri propuse: 
 
• Elaborarea de propuneri care să promoveze securitizarea de înaltă 

calitate și eliberarea bilanțurilor bancare în vederea acordării de împrumuturi;  
• Revizuirea Directivei privind prospectul pentru a permite firmelor, în 

special celor mai mici, să atragă fonduri și să ajungă mai ușor la investitorii 
transfrontalieri; 

• Începerea activității de îmbunătățire a disponibilității informațiilor 
privind creditele IMM-urilor, astfel încât să fie mai ușor pentru investitori să 
investească în aceste întreprinderi. 
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Principii esențiale care ar trebui să stea la baza uniunii piețelor de capital: 
 
• Maximizarea avantajelor piețelor de capital pentru economie, locuri de 

muncă și creștere economică; 
• Crearea unei piețe unice a capitalului pentru toate cele 28 de state 

membre, prin înlăturarea barierelor din calea investițiilor transfrontaliere în cadrul 
UE și prin încurajarea legăturilor mai solide cu piețele de capital globale; 

• Crearea uniunii pe fundamentele solide ale stabilității financiare, cu un 
cadru de reglementare unic pentru serviciile financiare, care este pus în aplicare în 
mod eficient și consecvent;  

• Garantarea unui nivel eficace de protecție a consumatorilor și a 
investitorilor; 

• Contribuția la atragerea investițiilor din întreaga lume și la creșterea 
competitivității Uniunea Europeană. 
 

 
Piețele de capital în sistemul financiar european 

 

 
 

• Capitalizarea totală a pieței de valori din UE a fost de aproximativ 8,4 
bilioane EUR (în jur de 65 % din PIB) la sfârșitul anului 2013, comparativ cu 1,3 
bilioane EUR în 1992 (22 % din PIB). Valoarea totală a titlurilor de creanță în curs 
depășea 22,3 bilioane EUR (171 % din PIB) în 2013, în comparație cu 4,7 bilioane 
EUR (74 % din PIB) în 1992; 
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• Cu toate acestea, în comparație cu SUA sau Elveția, piețele de capital 

din UE sunt slab dezvoltate: 

 
 
 

• Principalele modalități de finanțare a întreprinderilor din UE rămân 
finanțările bancare: 

 
 
 
 

Provocări și oportunități: 
 
• Prioritate acordată îmbunătățirii accesului la finanțare, inclusiv la 

capitalul de risc, în special pentru IMM-uri (de exemplu, întreprinderi nou-înființate 
inovatoare care înregistrează o creștere rapidă); 

• Stimularea fluxului de investiții instituționale și de retail; 
• Ameliorarea eficacității piețelor; 
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Priorități pentru acțiunile imediate: 
 
• Reducerea barierelor în cale accesului la piețele de capital; 
• Lărgirea bazei de investitori pentru IMM-uri; 
• Crearea unei piețe de securitizare sustenabile; 
• Stimularea investițiilor pe termen lung; 
• Dezvoltarea piețelor europene ale plasamentelor private. 
 
Măsuri de dezvoltare și integrare a piețelor de capital: 
 
• Îmbunătățirea accesului la finanțare; 
• Creșterea și diversificarea surselor de finanțare din partea investitorilor 

din UE și restul lumii; 
• Asigurarea unei funcționări mai eficace a piețelor. 

 
Următoarele etape: 
 
• CE va lua în considerare acțiunile prioritare necesare pentru a institui, 

până în 2019, elementele de temelie ale unei uniuni a piețelor de capital integrate și 
reglementate, transparente și lichide pentru toate cele 28 de state membre;  

• Părțile interesate sunt invitate să trimită răspunsurile lor la întrebările din 
prezenta carte verde până la data de 13 mai 2015 prin intermediul chestionarului 
online:  
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm. 

 
 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi-a desfăşurat ședința în data de            

05 mai 2015. 
 
În urma dezbaterilor pe fond a Cărţii verde – Crearea unei uniuni a 

pieţelor de capital – COM(2015)63, membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci: 
 
 Au luat act de faptul că propunerea are caracter nelegislativ şi solicită: 
 
• Susținerea demersurilor pentru promovarea pieței de capital din 

categoria piețelor de frontieră în categoria piețelor emergente, prin deschiderea 
piețelor fondurilor de investiții specializate în piețe emergente, ceea ce va determina 
creșterea fluxurilor de capital, respectiv creșterea nivelului investițiilor străine și 
diversificarea alternativelor de finanțare pentru companiile active; 

 
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
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• Regim de reglementare unic european (nu doar susținerea eforturilor 

pieței de a agrea standarde in domeniu) axat îndeosebi pe diferențierea mai clară a 
ofertelor publice de plasamente private; 

•  Asigurarea unei protecții eficiente a consumatorilor și o mai clară 
delimitare între activitatea bancară ca activitate ce necesita autorizare și formele 
alternative de finanțare; 

• Îmbunătățirea accesului la finanțare pe proiecte de investiții în 
infrastructură; 

• Clarificarea faptului că platformele de multifinanțare sau finanțare inter 
pares nu reprezintă activitate bancară propriu-zisă; 

• Tarife mai mici, creșterea transparenței și aplicarea eficientă și unitară a 
cadrului normativ european; 

• Reducerea formalismului excesiv, a birocrației și a comisioanelor; 
• Stabilirea de reguli mai clare și mai simple în legătură cu marketing-ul 

OPCVM-urilor; 
• Instituirea unei supravegheri bazate pe risc, nu doar pe o abordare 

formală în cadrul activității de supraveghere; 
• Instituirea unui regim unic european în ceea ce privește obligațiunile 

garantate; 
• Crearea unui regim flexibil și mai simplu în materia executării 

garanțiilor; 
• Crearea și facilitarea accesului la surse alternative de finanțare pentru 

IMM-uri, puternic dependente de finanțarea bancară; 
• Dezvoltarea și implementarea unui standard de raportare simplificata 

contabila si financiara pentru IMM-uri, deoarece în cazul acestora impunerea unor 
standarde internaționale (IFRS) ar reprezenta costuri suplimentare; 

• Transparență în ceea ce privește proiectele de infrastructură, ceea ce ar 
conduce la creșterea atractivității acestora pentru investițiile private, precum și 
crearea unei rezerve de proiecte de investiții europene în vederea facilitării accesului 
investitorilor la informații cu privire la oportunitățile de investiții din întreaga 
Uniune; 

• Dialog continuu cu participanții la piața de capital pentru a asigura un 
cadru de reglementare clar, coerent, ușor de aplicat și fără contradicții interne; 

• Asigurarea transpunerii în legislația internă, în timp util, a directivelor 
europene, aspect în legătură cu care în trecut s-au înregistrat deseori întârzieri; 

• Asigurarea unor programe de pregătire profesională dedicate 
magistraților, focalizate pe problemele din piața de asigurări, piața de capital, piața de 
fonduri de pensii astfel încât familiarizarea acestora cu aspectele relativ tehnice ale 
acestor domenii să se constituie într-o premisă solidă pentru a evita apariția unor 
hotărâri judecătorești contradictorii pe spețe identice; 

• Întărirea infrastructurii instituționale menite să asigure protecția 
consumatorilor din domeniul pieței de asigurări/pieței de capital/pieței de pensii 
private; 
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• Simplificarea procedurilor de înregistrare a modificărilor de capital 
social în cazul companiilor listate. 
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