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UNIUNEA BANCARĂ

Uniunea bancară a fost creată în urma crizei financiare și are, în prezent, două componente,
Mecanismul unic de supraveghere (MUS) și Mecanismul unic de rezoluție (MUR). MUS
supraveghează băncile cele mai mari și mai importante din zona euro direct la nivel european,
în timp ce obiectivul MUR este de a desfășura procedura de rezoluție în ceea ce privește
băncile aflate în dificultate majoră în mod adecvat și cu costuri minime pentru contribuabili
și economia reală. În prezent, se discută despre un al treilea element, și anume un Sistem
european de asigurare a depozitelor (EDIS).

TEMEI JURIDIC

Articolul 114 și Articolul 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE).

OBIECTIVE

Uniunea bancară este o completare esențială adusă Uniunii economice și monetare (UEM) și
pieței interne, care aliniază responsabilitatea de supraveghere, rezoluție și finanțare la nivelul
UE și forțează băncile din zona euro să respecte aceleași norme. Aceste norme asigură, mai
ales, faptul că băncile își asumă riscuri măsurate și că o bancă ce comite o eroare plătește pentru
pierderile sale și poate fi în situația de a fi închisă, totodată reducând la minimum costurile
pentru contribuabili.

REALIZĂRI

A. Foaia de parcurs pentru uniunea bancară
În decembrie 2012, președintele Consiliului European, în strânsă colaborare cu președinții
Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene (BCE) și Eurogrupului, a elaborat o foaie de
parcurs specifică și cu termene-limită bine definite pentru realizarea unei veritabile UEM. Una
dintre părțile esențiale ale acestei foi de parcurs a fost crearea unui cadru financiar mai integrat,
adică uniunea bancară.
B. Acordul asupra textului
În martie 2013, Parlamentul și Consiliul au încheiat un acord politic privind instituirea primului
pilon al uniunii bancare, Mecanismul unic de supraveghere (MUS), care se aplică în cazul tuturor
băncilor din zona euro. Statele membre din afara zonei euro pot lua parte la MUS dacă doresc.
MUS, care este funcțional din 4 noiembrie 2014, a fost instituit în cadrul BCE și este responsabil
pentru supravegherea directă a celor mai mari și importante grupuri bancare (127 de entități în
noiembrie 2016), iar autoritățile naționale de supraveghere vor continua să supravegheze toate
celelalte bănci, responsabilitatea finală fiind însă a BCE. Criteriile conform cărora se stabilește
dacă o bancă este considerată mare – și dacă face, prin urmare, obiectul supravegherii directe a
BCE – sunt stabilite în Regulamentul privind MUS și în Regulamentul-cadru privind MUS, și
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sunt legate de dimensiunea unei bănci, de importanța economică și de activitățile transfrontaliere
ale acesteia, precum și de nevoia de susținere directă a acesteia prin fonduri publice. În funcție
de evoluția acestor criterii, numărul real al băncilor supravegheate în mod direct de BCE se
poate schimba, prin urmare, în timp; BCE poate, de asemenea, să decidă oricând să introducă
o bancă în categoria băncilor mari pentru a se asigura că se aplică în mod consecvent standarde
înalte de supraveghere.
Pentru a evita un posibil conflict de interese, separarea organizațională și operațională a rolurilor
BCE în materie de supraveghere și de politică monetară face obiectul unor norme clare.
C. Evaluările cuprinzătoare și simulările de criză
Înainte de asumarea responsabilităților sale în materie de supraveghere, BCE a efectuat o
evaluare cuprinzătoare constând dintr-o revizuire a calității activelor și simulări de criză.
Obiectivul acestei evaluări a fost creșterea transparenței bilanțului băncilor pentru a asigura un
punct de pornire fiabil. Rezultatele, publicate la 27 octombrie 2014, au arătat că 25 din cele 130
de bănci care au participat la simulările de criză se confruntau cu deficite de capital. Deși unele
deficite fuseseră deja acoperite până la data publicării rezultatelor, toate băncile au trebuit să
transmită către BCE planuri de capital în care să indice cum intenționează să acopere deficitele
în cursul anului 2015.
După cum s-a menționat anterior, numărul real al băncilor supravegheate direct de MUS
se modifică în timp. Toate băncile care sunt adăugate pe lista entităților supravegheate fac
obiectul unui „bilanț de sănătate” similar; în 2015, nouă bănci au făcut obiectul unor evaluări
cuprinzătoare și pentru cinci dintre acestea s-a constatat că au deficite de capital de diferite
grade. BCE realizează în prezent o evaluare cuprinzătoare a altor patru bănci din Irlanda, Italia,
Letonia și Slovenia, care au fost clasificate de curând ca bănci mari sau care pot să devină bănci
mari. Acest exercițiu a început în martie 2016, iar o parte din rezultatele sale au fost publicate
în noiembrie 2016.
La 29 iulie 2016, Autoritatea bancară europeană (ABE) a publicat rezultatele testului de
rezistență efectuat în 2016 la nivelul întregii UE- pentru 51 de bănci din 15 țări din UE și
SEE acoperind aproximativ 70% din activele bancare din fiecare jurisdicție. Testul de rezistență
respectiv nu a mai conținut un prag de reușită sau de eșec: în schimb, rezultatele vor fi preluate
în verificarea băncilor realizată în prezent de autoritățile de supraveghere.
D. MUR
În martie 2014, Parlamentul și Consiliul au încheiat un acord politic privind instituirea celui de-
al doilea pilon al uniunii bancare, Mecanismul unic de rezoluție (MUR). Principalul obiectiv al
MUR este acela de a asigura gestionarea eficientă a unor potențiale falimente bancare în uniunea
bancară, contribuabilii și economia reală suportând costuri minime. Domeniul de aplicare al
MUR îl reflectă pe cel al MUS. Acest lucru înseamnă că responsabilitatea finală de a lua o
decizie privind demararea rezoluției unei bănci revine unei autorități centrale – Comitetul unic
de rezoluție (SRB) – Decizia respectivă fiind pusă în aplicare la nivel operațional în cooperare
cu autoritățile naționale de rezoluție. SRB și-a început activitatea ca agenție independentă a UE
la 1 ianuarie 2015 și este pe deplin operațională începând din ianuarie 2016. La 8 ianuarie 2016,
SRB a publicat lista băncilor care țin de domeniul său de competență, care include instituțiile
importante supravegheate în mod direct de BCE și alte 15 grupuri transfrontaliere cu filiale în
cel puțin două state membre participante.
E. FUR
Dacă, pe de-o parte, normele care reglementează uniunea bancară au ca scop să asigure faptul
că orice rezoluție este în primul rând finanțată de acționarii unei bănci, și, dacă este necesar,
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parțial și de creditorii unei bănci, pe de altă parte, mai există o sursă de finanțare care poate fi
folosită în cazul în care nici contribuțiile acționarilor, nici cele a creditorilor unei bănci nu sunt
suficiente, și anume Fondul unic de rezoluție (FUR), gestionat de SRB. Odată ce atinge nivelul
de finanțare vizat, FUR va deține aproximativ 55 de miliarde EUR, echivalentul a aproximativ
1% din depozitele garantate din zona euro. Contribuția la FUR va fi plătită de bănci în decursul
a 8 ani. În decembrie 2015, statele membre care fac parte din uniunea bancară au convenit
să creeze un sistem de mecanisme de finanțare de tip „punte”, care să acorde linii de credit
individuale naționale pentru susținerea propriilor departamente naționale din FUR în cazul unui
deficit de fonduri. În ianuarie 2016, statele membre au transferat către FUR 4,3 miliarde de euro
sub formă de contribuții ex ante pentru 2015 și, la sfârșitul lui iunie, alte 6,4 miliarde de euro
pentru 2016.
F. BRRD
Noile norme aplicabile pentru repartizarea sarcinilor în cazul unei rezoluții bancare sunt stabilite
în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD), adoptată de Parlament
în aprilie 2014. BRRD prevede modalități de rezoluție a băncilor aflate în dificultate fără să
fie nevoie de acțiuni de salvare finanțate de contribuabili, prin aplicarea principiului conform
căruia pierderile trebuie suportate în primul rând de acționari și de creditori și nu prin folosirea
fondurilor de stat.
G. CRD/CRR
Cerințele minime de capital stabilesc de cât capital trebuie să dispună o bancă pentru a
considera că își poate desfășura activitatea în siguranță și că poate face singură față pierderilor
operaționale. Criza financiară a demonstrat că cerințele minime de capital anterioare erau, de
fapt, prea scăzute în cazul unei crize puternice. Prin urmare, s-a convenit la nivel internațional
ridicarea pragurilor minime respective (principiile Basel III). În aprilie 2013, Parlamentul a
adoptat două acte legislative prin care sunt transpuse cerințele prudențiale de capital pentru bănci
în dreptul european, cea de a patra Directivă privind cerințele de capital (CRD) și Regulamentul
privind cerințele de capital (CRR). CRD și CRR au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014.
Condițiile de concurență echitabile de pe piața unică sunt consolidate printr-un cadru unic de
reglementare aplicabil pentru toate băncile din UE. În actele legislative adoptate de Parlament
mai existau încă o serie de detalii tehnice care trebuiau finalizate. Prin urmare, Comisia a fost
împuternicită să elaboreze acte legislative de completare (așa-numitele „măsuri de nivelul 2”)
care indică detaliile tehnice ce lipseau; aceste măsuri de nivelul 2 au un rol important în actuala
legislatură (2014-2019).
La 23 noiembrie 2016, Comisia a prezentat un pachet de reforme cuprinzător menit să modifice
normele prevăzute în CRD și în CRR.
H. EDIS
La 24 noiembrie 2015, Comisia a prezentat o propunere legislativă cu scopul de a adăuga un alt
element uniunii bancare, și anume sistemul european de garantare a depozitelor (EDIS), care
urmează a fi construit pe baza sistemelor naționale actuale de garantare a depozitelor (care nu
sunt susținute, până în prezent, de un sistem european comun). EDIS urmează să fie introdus
treptat și să fie neutru în ceea ce privește costurile pentru sectorul bancar (deși băncile cu grad de
risc mai ridicat vor trebui să contribuie mai mult decât băncile mai sigure). Acesta va fi însoțit
de garanții și măsuri stricte de reducere a riscurilor bancare.
Parlamentul European a demarat procesul intern aferent. Raportoarea și-a publicat documentul
de lucru privind EDIS la 16 iunie 2016. Subliniază că Comisia trebuie să realizeze o evaluare
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a impactului privind EDIS și să stabilească o serie de măsuri concrete în domeniul reducerii
riscurilor.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Ca răspuns la foaia de parcurs privind o UEM veritabilă, Parlamentul a adoptat, la 20 noiembrie
2012, o rezoluție intitulată „Către o veritabilă uniune economică și monetară”, care conține
recomandări adresate Comisiei privind crearea unei adevărate uniuni bancare. Prin adoptarea
actelor legislative privind MUS, MUR, SGD, BRRD și CRD IV în 2013 și 2014, Parlamentul
a contribuit în mod semnificativ la crearea unei adevărate uniuni bancare.
Aceste acte legislative conferă Parlamentului un rol de control al instituțiilor nou-înființate. BCE
răspunde, în ceea ce privește rolul său de supraveghere (adică MUS), în fața Parlamentului și a
Consiliului. Detaliile privind modul în care aceasta răspunde în fața Parlamentului sunt stabilite
într-un acord interinstituțional (IIA) încheiat între Parlament și BCE.
Până în prezent, în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare au avut loc nouă
audieri publice regulate ale președintelui MUS (la 18 martie 2014, 3 noiembrie 2014, 31 martie
2015, 19 octombrie 2015, 22 martie 2016, 13 iunie 2016, 9 noiembrie 2016, 23 martie 2017
și 19 iunie 2017).
Același lucru este valabil și în cazul Comitetului unic de rezoluție, al cărui președinte ia parte,
cel puțin o dată pe an calendaristic, la o audiere organizată de comisia competentă din Parlament
cu privire la îndeplinirea de către acest comitet a sarcinilor sale de rezoluție. Până în prezent, în
cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare au avut loc cinci audieri publice ale SRB
(la 16 iunie 2015, 28 ianuarie 2016, 13 iulie 2016, 5 decembrie 2016 și 22 martie 2017).
Detaliile privind modul în care SRB răspunde în fața Parlamentului și metodele practice
aferente sunt stabilite în acordul interinstituțional încheiat între Parlament și SRB publicat la
24 decembrie 2015.
Marcel Magnus
06/2017
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