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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la uniunea bancară – raportul anual pe 2019
(2019/2130(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la uniunea bancară – 
raportul anual pe 20181,

– având în vedere răspunsurile Comisiei și Băncii Centrale Europene (BCE) la Rezoluția 
Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la uniunea bancară – raportul 
anual pe 2018,

– având în vedere aprobarea pachetului bancar de către Parlamentul European și Consiliu,

– având în vedere Raportul celor cinci președinți din 22 iunie 2015 intitulat „Finalizarea 
Uniunii economice și monetare a Europei”,

– având în vedere orientările politice pentru următoarea Comisie (2019-2024) intitulate 
„O Uniune mai ambițioasă: Programul meu pentru Europaˮ , prezentate de Ursula von 
der Leyen, la 16 iulie 2019,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 noiembrie 2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III2,

– având în vedere propunerea Comisiei din 24 mai 2018 de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane 
(COM(2018)0339),

– având în vedere Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere din 2018, 
publicat în martie 20193,

– având în vedere raportul Comitetului european pentru risc sistemic din iulie 2019 
intitulat „EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019” (Monitorizarea 
riscurilor intermedierii financiare nebancare în UE în 2019)4,

– având în vedere raportul Autorității Bancare Europene (ABE) din decembrie 2018, 
intitulat „Risk Assessment of the European Banking System” (Evaluarea riscurilor 
sistemului bancar european)5,

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0030.
2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
4 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en
.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-
connected-to-profitability-funding-and-operational-risk

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_RO.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
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– având în vedere Raportul ABE din 18 iulie 2019 privind perimetrul de reglementare, 
statutul reglementărilor și abordările în materie de autorizare legate de activitățile din 
domeniul tehnologiei financiare,

– având în vedere Raportul din ianuarie 2019 al autorităților europene de supraveghere 
(AES) intitulat „Fintech: Regulatory sandboxes and innovation hubs” (Fintech: spații de 
testare în materie de reglementare și centre de inovare)6,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 7 noiembrie dintre Parlamentul European 
și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului 
democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale 
Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere7,

– având în vedere Memorandumul de înțelegere din 9 octombrie 2019 dintre BCE și 
Curtea de Conturi Europeană (CCE) referitor la auditurile privind sarcinile de 
supraveghere ale BCE8,

– având în vedere declarația adoptată la summitul zonei euro, în cadrul reuniunii sale din 
21 iunie 2019,

– având în vedere Raportul special al CCE din 10 iulie 2019 referitor la exercițiile de 
simulare de criză la nivelul UE pentru bănci9,

– având în vedere anunțul făcut de BCE la 22 august 2019 privind revizuirea așteptărilor 
sale în materie de supraveghere pentru constituirea de provizioane prudențiale pentru 
noile credite neperformante pentru a ține seama de noul regulament al UE în acest 
domeniu10,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 iunie 2019 intitulată „Al patrulea raport 
privind progresele înregistrate cu privire la reducerea creditelor neperformante și la 
reducerea în continuare a riscurilor în uniunea bancară” (COM(2019)0278),

– având în vedere avizul tehnic al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe 
din 18 iulie 2019 adresat Comisiei Europene cu privire la considerațiile privind 
durabilitatea pe piața de rating de credit11;

– având în vedere documentul de dezbatere al Mecanismului european de stabilitate din 

6 JC 2018 74.
7 JO L 320, 30.11.2013, p. 1.
8 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and
_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
9 „Raportul special nr. 10/2019: Exercițiile de simulare de criză la nivelul UE pentru bănci: volumul de 
informații pus la dispoziție cu privire la bănci este fără precedent, dar este nevoie de o mai bună coordonare și de 
un accent mai puternic pe riscuri”, Curtea de Conturi Europeană, 10 iulie 2019, 
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Comunicat de presă, „BCE revizuiește așteptările sale în materie de supraveghere pentru constituirea de 
provizioane prudențiale pentru noile credite neperformante pentru a ține seama de noul regulament al UE”, 22 
august 2019, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.en.html
11 ESMA 33-9-321.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0278
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.en.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
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octombrie 2019 intitulat „Completing banking union to support Economic and 
Monetary Union” (Finalizarea uniunii bancare pentru a sprijini uniunea economică și 
monetară”12,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acțiune: finanțarea creșterii 
durabile” (COM(2018)0097),

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la agențiile de rating de credit: 
perspective de viitor13,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 septembrie 2019 referitoare la stadiul punerii în 
aplicare a legislației Uniunii de combatere a spălării banilor14,

– având în vedere Avizul comun al autorităților europene de supraveghere din 4 
octombrie 2019 referitor la riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului 
care afectează sectorul financiar al Uniunii Europene15,

– având în vedere acordul privind schimbul de informații dintre BCE și autoritățile 
competente responsabile de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 
(AML-CFT),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-
0000/2019),

A. întrucât procesul de aprofundare a uniunii economice și monetare necesită o uniune 
bancară solidă, ca element de bază indispensabil pentru stabilitatea financiară a zonei 
euro, precum și crearea unui mecanism de stabilizare bugetară pentru zona euro, în 
ansamblul său;

B. întrucât uniunea bancară rămâne incompletă atât timp cât nu dispune de un mecanism 
de protecție pentru Fondul unic de rezoluție (FUR) și de un sistem european de 
asigurare a depozitelor (EDIS);

C. întrucât încredințarea către BCE a supravegherii instituțiilor financiare de importanță 
sistemică s-a dovedit a fi un succes;

D. întrucât dezvoltarea mecanismului unic de rezoluție (MUR) a fost eficientă,

Considerații generale

1. reamintește progresele înregistrate în punerea în aplicare a uniunii bancare, în special în 
ceea ce privește reducerea riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, în special în ceea ce privește partajarea riscurilor;

12 Discussion Paper Series/7, Mecanismul european de stabilitate, octombrie 2019. 
13 Texte adoptate, P7_TA(2011)0258.
14 Texte adoptate, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0258+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_RO.html
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2622242/1605240c-57b0-49e1-bccf-60916e28b633/Joint%20Opinion%20on%20the%20risks%20on%20ML%20and%20TF%20affecting%20the%20EU%27s%20financial%20sector.pdf?retry=1
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2. salută sprijinul acordat de [viitorul] președinte al Comisiei Europene și de președintelui 
BCE pentru finalizarea uniunii bancare și, la nivel mondial, a uniunii economice și 
monetare, prin crearea unei capacități bugetare menite să ofere zonei euro o funcție de 
stabilizare adecvată;

3. salută creșterea rezilienței globale a sistemului bancar european, atestată de evaluarea 
riscurilor efectuată de ABE în 2018 cu privire la sistemul bancar european;

4. constată că rentabilitatea băncilor crește constant din 2012, iar, începând cu 2017, 
randamentul capitalului social depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut de risc și rata 
scăzută a dobânzii au determinat costuri mai mici pentru provizioane și pierderi; 
reamintește necesitatea de a evalua în mod continuu nivelurile de finanțare a economiei 
și, în special, a IMM-urilor;

5. subliniază rolul esențial al sectorului bancar în canalizarea finanțării către investiții 
durabile și facilitarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic;

6. reafirmă importanța unui activ sigur în zona euro, ca o modalitate de a contribui la 
stabilizarea piețelor financiare și de a permite băncilor să reducă expunerea bilanțurilor 
lor la datoria suverană națională; invită Comisia să prezinte o propunere legislativă 
pentru a crea un activ european cu adevărat sigur;

7. subliniază că piețele financiare sunt puternic interconectate; evidențiază că este 
important ca autoritățile de supraveghere bancară să fie pregătite pentru orice rezultate 
posibile privind Brexitul, ținând seama că această pregătire nu o înlocuiește pe cea a 
actorilor privați însăși;

Supravegherea

8. salută progresele înregistrate în sectorul bancar în ceea ce privește reducerea riscurilor și 
creșterea stabilității financiare;

9. ia act de faptul că rata creditelor neperformante deținute de instituții importante a scăzut 
cu mai mult de jumătate de la începutul supravegherii bancare a BCE, în noiembrie 
2014, până în iunie 2019; subliniază necesitatea de a proteja drepturile consumatorilor 
în contextul tranzacțiilor cu credite neperformante;

10. ia act de faptul că au fost deja demarate lucrările privind punerea în aplicare a 
standardelor Basel III; reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 2016 referitoare la 
finalizarea Acordului Basel III și invită Comisia să țină seama de recomandările din 
aceasta atunci când redactează noile propuneri legislative;

11. salută acordul privind un memorandum de înțelegere între Banca Centrală Europeană și 
Curtea de Conturi Europeană, care stabilește modalitățile practice pentru schimbul de 
informații între instituții, respectând mandatele lor respective;

12. solicită o mai mare transparență în supravegherea bancară, pentru a consolida încrederea 
piețelor de capital și financiare, a societăților și a cetățenilor;

13. constată că tehnologiile financiare inovatoare transformă profund sectorul financiar, 
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inclusiv serviciile bancare și de plată; subliniază că este necesar să se abordeze 
provocările generate de aceste noi tehnologii, cum ar fi asigurarea unor modele de 
afaceri sustenabile, a unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește 
reglementarea și supravegherea, precum și a securității cibernetice;

14. constată că există o legătură strânsă între sectorul bancar paralel și sectorul bancar 
„tradițional”, ceea ce generează preocupări cu privire la riscul sistemic, având în vedere 
lipsa unei supravegheri adecvate a primului; solicită, în acest sens, instituirea unui set de 
instrumente macroprudențiale care să contracareze amenințările la adresa stabilității 
financiare reprezentate de rolul tot mai important al sistemului bancar paralel;

15. salută acordul privind schimbul de informații între BCE și autoritățile de supraveghere a 
combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului; reiterează profunda sa îngrijorare 
cu privire la fragmentarea în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul 
combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, care este neadecvată pentru a 
supraveghea creșterea activității transfrontaliere în UE; invită Comisia să înceapă să 
lucreze la revizuirea cadrului UE privind combaterea spălării banilor și a legislației 
pentru a aborda în mod eficace riscurile pe care le prezintă activitățile transfrontaliere 
ilegale asupra integrității sistemului financiar european și a securității cetățenilor 
europeni;

16. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la agențiile de rating de credit: 
perspective de viitor; ia act de faptul că crearea unei agenții europene de rating de credit 
ar contribui la intensificarea concurenței, la reducerea asimetriilor în materie de 
informații și la creșterea transparenței piețelor; constată că ratingurile de sustenabilitate 
bazate pe criterii de mediu, sociale și de guvernanță reprezintă o completare importantă 
a evaluărilor riscului de credit oferite de ratingurile de credit la direcționarea fondurilor 
către investiții în activități durabile;

17. ia act de faptul că este necesar să se depună mai multe eforturi pentru a face activitatea 
pe piața financiară mai coerentă cu obiectivele de sustenabilitate și cu criteriile ESG, 
subliniind rolul central al AES în aceste obiective;

Rezoluție

18. salută faptul că Comitetul unic de rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de rezoluție în 
2019; îndeamnă Comisia să verifice dacă legislația este adecvată pentru a se asigura că 
toate băncile ar putea, dacă este necesar, să fie supuse rezoluției fără a fi nevoie de banii 
contribuabililor; invită Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de către Consiliul pentru 
Stabilitate Financiară a legislației privind „instituțiile prea mari pentru a se prăbuși” și 
să analizeze dacă ar trebui avute în vedere din nou măsuri legislative care să vizeze 
separarea operațiunilor bancare de depozite și de investiții;

19. este preocupat de lipsa unor mecanisme în cadrul uniunii bancare care să poată asigura 
un aport urgent de lichidități în cazul unei rezoluții și invită Comisia să încerce să 
remedieze această lacună fără întârziere;

20. îndeamnă să se ia măsuri pentru ca mecanismul de sprijin pentru Fondul unic de 
rezoluție bancară să devină operațional;
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21. subliniază că băncile trebuie să fie în măsură să își desfășoare activitatea la nivel 
transfrontalier, gestionând, în același timp, capitalul și lichiditatea lor la un nivel 
consolidat, pentru a le diversifica riscurile și pentru a aborda orice lipsă de rentabilitate; 
subliniază că normele ar trebui să permită o mai mare flexibilitate a societății-mamă în 
această privință, precizând că, în cazul unei crize, societatea-mamă ar trebui să 
furnizeze capital și lichidități filialei situate în țara-gazdă;

Asigurarea depozitelor

22. îndeamnă la finalizarea uniunii bancare prin crearea unui sistem european de asigurare a 
depozitelor (EDIS) integral mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți împotriva 
perturbărilor bancare și pentru a se asigura că câștigă atât încrederea deponenților, cât și 
a investitorilor în cadrul uniunii bancare; salută sprijinul acordat de [viitorul] președinte 
al Comisiei și de președintele BCE pentru instituirea EDIS;

°

° °

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, ABE, BCE, SRB, parlamentelor naționale și autorităților competente, astfel 
cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 40 din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013.


