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Programul de lucru al ABE pentru 2017
Rezumat

Introducere
1. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului
din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității bancare europene, programul de lucru al ABE
prezintă o imagine cuprinzătoare a obiectivelor și a activităților agenției pentru următorii ani
conform mandatului său și ambițiilor Consiliului de administrație.
2. Planificarea programului de lucru al ABE reprezintă un exercițiu esențial pentru stabilirea
obiectivelor activității ABE și a repartizării resurselor sale, permițând stabilirea priorității
corespunzătoare a sarcinilor ABE pentru 2017. Programul de lucru al ABE cuprinde programul
anual și programul multianual.
3. Programul de lucru multianual pentru perioada 2017-2020 este definit prin domeniile strategice
pe care ABE le-a propus pentru anii următori și sintetizează principalele obiective derivate din
mandatele prevăzute în regulament și din legislația UE relevantă din sectorul bancar.
4. Fiecare domeniu strategic este completat de activitățile programului de lucru anual care
detaliază sarcinile care urmează a fi realizate în cursul anului și resursele necesare în acest scop.
Acestea asigură transparența și răspunderea în fața părților interesate ale ABE, fiind utilizate la
nivel intern pentru a corela activitatea și procesele cotidiene cu domeniile strategice.
5. În prima jumătate a anului 2016, ABE a primit o serie de solicitări urgente din partea Comisiei
Europene (Comisia) sub forma unor solicitări de aviz. Se așteaptă ca ABE să mai primească astfel
de solicitări în lunile care urmează. Volumul de lucru suplimentar generat de această solicitare a
afectat deja sarcinile care urmau să fie realizate în 2016 și, prin urmare, pe cele din 2017.
6. Mai mult, ABE se așteaptă la un număr semnificativ de reforme legislative din partea Comisiei
(astfel cum se reflectă deja în prezentul document), care vor afecta activitatea planificată pentru
2017. Acestea sunt: (i) examinarea Regulamentului privind cerințele de capital și a consecințelor
revizuirii portofoliului de tranzacționare de către Comitetul de la Basel pentru supraveghere
bancară; (ii) implementarea cerinței privind capacitatea totală de absorbție a pierderilor; (iii)
continuarea discuțiilor privind proporționalitatea cadrului de reglementare și (iv) progresele
înregistrate la nivelul cadrului de securitizare în contextul uniunii piețelor de capital.
7. ABE a inclus, în cel de-al doilea proiect, prioritățile sale cheie în contextul unei reduceri bugetare.
Prin urmare aceasta a inclus, și un exercițiu de reevaluare a priorităților care va fi supus aprobării
de către Consiliul supraveghetorilor în baza unei propuneri din partea Consiliului de administrație
și care se va încheia la momentul aprobării de către ABE a bugetului său final pentru 2017
(prevăzută a avea loc în decembrie 2016).
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8. În final, ABE a inclus, de asemenea, indicatorii-cheie de performanță 1 cumulați pentru fiecare
domeniu strategic pentru a cuantifica progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor
sale strategice, precum și modul în care ABE contribuie la stabilitatea financiară în UE și
protejează integritatea, eficiența și buna funcționare a sectorului bancar.

Misiunea ABE
9. Misiunea ABE este de „a dezvolta un cadru de reglementare și de supraveghere unic pentru
întregul sector bancar din cele 28 de state membre ale UE, 2 în vederea asigurării unei piețe unice
eficiente, transparente și stabile care să aducă beneficii consumatorilor săi, întreprinderilor și
economiei, în general”.
10.În plus, ABE are și un rol important în promovarea convergenței practicilor de supraveghere și de
soluționare pentru a asigura aplicarea armonizată a normelor prudențiale. În final, Autoritatea
Bancară Europeană este însărcinată cu evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților sectorului bancar
al Uniunii Europene, în special prin rapoarte periodice privind evaluarea riscurilor, exerciții de
transparență și simulări de criză la nivel paneuropean.
11.Misiunea ABE se conturează în baza regulamentului său de instituire și cuprinde următoarele trei
obiective strategice intercorelate:
•

menținerea stabilității financiare în UE;

•

protejarea integrității, a eficienței și a bunei funcționări în sectorul bancar;

•

promovarea protecției consumatorilor în toate statele membre ale UE prin identificarea și
încercarea de a aborda prejudiciile aduse consumatorilor în sectorul serviciilor financiare.

Provocările ABE în mediul bancar al Uniunii Europene
12.Privind în perspectivă, acestea sunt câteva dintre provocările ABE în mediul bancar al Uniunii
Europene:
•

1
2

monitorizarea funcționării cadrului unic de reglementare și creșterea gradului de
proporționalitate – una dintre sarcinile-cheie ale ABE este de a înțelege mai bine efectele
pe care le produc reformele asupra structurilor bancare, a modelelor economice, a
activității de asumare a riscurilor și a celei de convergență în materie de supraveghere.
Cadrul de reglementare a devenit extrem de complex, mai ales pentru bănci cu modele
economice foarte simple. Factorii de reglementare au datoria de a evalua dacă se oferă
întotdeauna garanții pentru creșterea sarcinii de conformare sau ar putea exista modalități
mai simple pentru obținerea acelorași rezultate prudențiale. ABE a depus toate eforturile
pentru a integra principiul proporționalității în propriile sale produse de reglementare și va
continua să acționeze în această direcție pentru a obține o abordare consecventă pe piața
unică;

Anexa I.
Aceasta are în vedere includerea țărilor din SEE și AELS în 2016.
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•

completarea ajustării în bilanțurile băncilor – supraveghetorii vor trebui să exercite în
continuare presiuni asupra băncilor pentru ca acestea să își gestioneze activele
neperformante și să reinstituie capacitatea de creditare. Băncile își adaptează totodată
structurile pasivelor la noile cerințe ale Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor
bancare. Stabilirea de către autoritățile de rezoluție a cerințelor minime de fonduri proprii
și de pasive eligibile, specifice băncilor, va constitui un element cheie în determinarea
ajustărilor. Va fi esențial ca toate părțile în cauză să aibă o înțelegere comună a cerințelor și
a calității și cantității de pasive care pot fi diminuate în fiecare caz sau convertite în fonduri
proprii în cadrul rezoluției.

•

activitatea bancară digitală și protecția consumatorilor – ABE va trebui să se confrunte cu
provocările inovației financiare și tehnologice. Activitatea bancară digitală poate perturba
modelele economice actuale și totodată poate ridica probleme în ceea ce privește protecția
consumatorilor de servicii financiare. ABE a întreprins deja acțiuni cu privire la monedele
virtuale și la multifinanțare. Mandatele cuprinse în Directiva privind serviciile de plată vor
permite agenției să își concentreze și mai mult eforturile în acest domeniu.
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