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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. subliniază faptul că rolul ABE este esențial pentru a promova punerea în aplicare 

consecventă a legislației Uniunii și o mai bună coordonare între autoritățile naționale și 

pentru a asigura stabilitate financiară, transparență, existența unor piețe financiare mai 

bine integrate și mai sigure, precum și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și 

practici de supraveghere convergente în acest domeniu; 

2. ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi, operațiunile ABE subiacente conturilor 

anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 sunt conforme cu legile și 

reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative; ia act, cu toate acestea, de 

faptul că evaluarea Curții de Conturi este foarte sumară și oferă puține sugestii pentru 

îmbunătățirea eficienței gestiunii bugetare a ABE; 

3. reamintește că Parlamentul European a fost un promotor al creării unui nou sistem 

european cuprinzător de supraveghere financiară (SESF), care include cele trei autorități 

europene de supraveghere (AES), cu scopul de a garanta un sistem de supraveghere 

financiară mai bun după criza financiară; 

4. ia act de contractul de închiriere al ABE, care se încheie la 8 decembrie 2026, însă care 

include o clauză de reziliere anticipată după o perioadă de șase ani, care presupune plata 

unei penalități echivalente cu chiria pe 16 luni, și anume 3 246 216 EUR; îndeamnă ABE 

să calculeze toate costurile și consecințele potențiale ale Brexitului, în special costul 

schimbării locației; consideră că orice noi costuri legate de schimbarea sediului trebuie 

reflectate pe deplin în conturile din 2016; solicită din partea ABE transparență în relația cu 

toate părțile interesate cu privire la considerațiile legate de o viitoare mutare a sediului; 

5. subliniază importanța de a se asigura nivelul adecvat, stabilirea priorităților și eficiența 

alocării de resurse; consideră, în acest sens, că reducerile bugetare inițiale nu ar fi trebuit 

să implice amânarea publicării standardelor și a orientărilor sau reducerea participării la 

grupurile de lucru ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS); 

subliniază că orice eventuală consolidare a mijloacelor puse la dispoziția ABE trebuie 

însoțită de măsuri adecvate de stabilire a priorităților; propune ca, întrucât sarcinile ABE 

își pierd treptat caracterul legislativ și se axează tot mai mult pe convergența în materie de 

supraveghere și pe aplicarea normelor, bugetul și resursele umane ale ABE să fie alocate 

în consecință; 

6. subliniază că ABE ar trebui să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de 

Parlamentul European și de Consiliu, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate 

sarcinile integral și în termenul stabilit; consideră că ABE ar trebui să folosească pe deplin 

mandatul său pentru a promova în mod eficace proporționalitatea; remarcă faptul că, ori 

de câte ori ABE este autorizată să elaboreze măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să acorde o 

atenție deosebită, atunci când elaborează aceste standarde, caracteristicilor specifice ale 

diverselor piețe naționale, precum și faptul că participanții la piață și organizațiile de 

protecție a consumatorilor în cauză ar trebui să fie implicați din timp în procesul de 
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stabilire a standardelor și în fazele de elaborare și de punere în aplicare a acestora; 

7. ia act cu îngrijorare de faptul că ABE nu își exercită toate prerogativele stabilite în cadrul 

său juridic; subliniază că ABE ar trebui să se asigure că resursele sunt valorificate la 

maxim pentru a-și îndeplini pe deplin mandatul legal; constată, în acest sens, că axarea 

mai puternică pe mandatul acordat de Parlamentul European și Consiliu ar putea duce la 

utilizarea mai eficientă a resurselor și la o mai bună îndeplinire a obiectivelor sale; 

subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează 

standarde și recomandări tehnice, ABE trebuie să informeze Parlamentul European și 

Consiliul în timp util și în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale; 

8. ia act de bugetul rectificativ de 1 904 000 EUR, datorat aprecierii lirei sterline în cursul 

anului 2015; sprijină cererea făcută de ABE de a se reduce bugetul pentru 2016 în 

contextul recentelor fluctuații descendente ale ratei de schimb GBP-EUR; 

9. consideră, în concluzie, că mecanismul de finanțare a ABE trebuie revizuit; solicită 

Comisiei să analizeze posibilitatea de a se modifica actualul mecanism de finanțare prin 

introducerea unor taxe adecvate și proporționale pentru participanții la piață, care, 

eventual, să înlocuiască parțial contribuțiile autorităților naționale competente, asigurând 

în același timp autonomia sa și acțiunea sa de supraveghere; 

10. consideră că procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului supraveghetorilor și ale 

grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile în mod public, ar trebui publicate cu 

mai multă promptitudine, pentru a reduce intervalul actual de până la trei luni dintre 

desfășurarea reuniunilor și publicarea proceselor-verbale, precum și că acestea ar trebui să 

redea mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și comportamentul acestora în cadrul 

voturilor; consideră că sensibilizarea cetățenilor UE poate fi consolidată inclusiv prin 

intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; regretă accesul de facto inegal la 

documentele și la informațiile de la reuniunile interne al diferitelor părți interesate, 

inclusiv al Parlamentului European; salută faptul că, dintre AES, ABE face publice cele 

mai multe informații cu privire la reuniunile membrilor personalului său cu părțile 

interesate; este de părere că ABE ar trebui să creeze, în cadrul planului său de acțiune 

pentru anii următori, un canal securizat pentru denunțători; 
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