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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Pentru a remedia deficiențele sistemului european de supraveghere financiară, revelate de 
recenta criză financiară, Comisia a prezentat un pachet de propuneri în vederea creării unui 
sistem mai eficient, mai integrat și durabil de supraveghere financiară în UE. Acesta se va 
baza pe un sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), format dintr-o rețea de 
supraveghetori financiari naționali care lucrează în tandem cu noile autorități europene de 
supraveghere (AES), create prin transformarea actualelor comitete europene de supraveghere1

în adevărate autorități europene de supraveghere. În acest scop, Comisia propune crearea a 
trei noi agenții europene descentralizate:

 Autoritatea bancară europeană (ABE);
 Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO);
 și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).

2. Transformarea actualelor comitete europene de supraveghere în adevărate autorități 
europene de supraveghere eficace, respectiv în agenții europene, va necesita resurse 
suplimentare, atât umane, cât și bugetare. Impactul creării acestor trei agenții asupra bugetului 
european se va cifra la aproximativ 59,669 milioane EUR, distribuite după cum urmează:

Agenția 2011 2012 2013 Total
ABE 5,206 7,355 8,965 21,527
AEAPO 4,235 5,950 6,799 16,984
AEVMP 5,465 7,202 8,491 21,158
în milioane EUR.

3. Aceste fonduri vor proveni de la rubrica 1a, unde se înregistrează deja marje extrem de 
reduse: ultima programare financiară a Comisiei (ianuarie 2010), care a luat deja în 
considerare sumele alocate pentru cele trei agenții (printre alte modificări), indică marje foarte 
reduse până la sfârșitul actualului cadru financiar multianual (marjele prevăzute în 
programarea financiară din ianuarie 2009 sunt indicate între paranteze): 

- 37,041 milioane EUR pentru 2011 (111,590 milioane EUR)
- 34,003 milioane EUR pentru 2012 (123,879 milioane EUR)
49,153 milioane EUR pentru 2013 (214,875 milioane EUR). 

Analizând programarea financiară din februarie 2009, se poate observa că marja prevăzută de 
Comisie pentru rubrica 1a în 2010 era de 111,8 milioane EUR, dar s-a dovedit că această 
marjă a fost de numai 147 000 EUR, ceea ce demonstrează că situația este foarte delicată. 
Astfel, trebuie să se aibă în vedere necesitatea unei posibile revizuiri a plafoanelor pentru a 
asigura finanțarea acestor trei noi agenții.

4. De fapt, costul real al agențiilor va fi cu mult mai mare, ridicându-se la aproximativ 
149,17 milioane EUR, dar statele membre vor contribui prin cofinanțare cu o sumă de 

                                               
1 Este vorba despre Comitetul european al inspectorilor bancari (CEIB), Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIAPO) și Comitetul 

autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM).
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aproximativ 89,497 milioane EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale aferente 
funcționării agențiilor până la încheierea actualului cadru financiar multianual.

Agenția 2011 2012 2013 TOTAL
ABE

SM+UE=Total
7,809+5,206

=13,015
11,033+7,355

=18,388
13,448+8,965

=22,413
32,290+21,527

=53,816
AEAPO

SM+UE=Total
8,197+4,235

=13, 662
10,803+5,950

=18, 005
12, 737+6, 799

=21,228
31,737+16,984

=52,895
AEVMP

SM+UE=Total
6,352+5,465

=10,587
8,925+7,202

=14,874
10,199+8,491

=16,998
25,476+21,158

=42,459
în milioane EUR.

5. În ceea ce privește personalul, cele trei noi agenții vor avea nevoie, până în 2014, de încă 
269 de funcționari (224 de posturi AD și 45 AST):

Agenția 2011 2012 2013 2014
ABE
personal 
(AD/AST)

40(36/4) 62(53/9) 80(69/11) 90(73/17)

AEAPO
personal 
(AD/AST)

40 (32/8) 62(50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

AEVMP
personal 
(AD/AST)

43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. Comisia propune ca sediile celor trei noi agenții să fie situate acolo unde se află în prezent 
actualele comitete europene de supraveghere (Londra, în cazul ABE), ceea ce pare a fi o 
soluție foarte rezonabilă din punct de vedere practic și financiar, întrucât se va facilita astfel 
intrarea imediată în activitate a noilor agenții și se vor evita cheltuielile inutile presupuse de 
noi instalări, transferul de personal etc. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
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Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. consideră că valoarea de referință 
indicată în propunerea legislativă este 
compatibilă cu plafonul de la subrubrica 
1a din cadrul financiar multianual 2007-
2013, dar că marja rămasă la subrubrica 
1a pentru anii 2011-2013 este foarte 
limitată, iar finanțarea de noi activități nu 
trebuie să pună în pericol finanțarea altor 
priorități din cadrul subrubricii 1a; își 
reiterează, prin urmare, solicitarea de a se 
revizui cadrul financiar multianual, 
însoțită de propuneri concrete de 
modificare și revizuire până la sfârșitul 
primului semestru din 2010, utilizând 
toate mecanismele disponibile în temeiul 
Acordului interinstituțional din 17 mai 
2006 (AII), prevăzute în special la 
punctele 21-23, pentru a asigura 
finanțarea Autorității bancare europene 
(denumită în continuare „Autoritatea”) 
fără a pune în pericol finanțarea altor 
priorități și asigurându-se că la 
subrubrica 1a rămâne disponibilă o marjă 
suficientă;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. subliniază că dispozițiile de la punctul 
47 din AII ar trebui să se aplice în ceea ce 
privește înființarea Autorității; subliniază 
faptul că, în cazul în care autoritatea 
legislativă ia o decizie favorabilă în ceea 
ce privește înființarea Autorității, 
Parlamentul va demara negocierile cu 
cealaltă ramură a autorității bugetare 
pentru a ajunge în timp util la un acord 
asupra finanțării Autorității, în 
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conformitate cu dispozițiile pertinente din 
AII;

Amendamentul 3

Propunere de regulament 
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă și independentă, trebuie să i se 
acorde acesteia un buget autonom cu 
venituri provenind în special din contribuții 
obligatorii din partea autorităților naționale 
de supraveghere și din bugetul general al 
Uniunii Europene. În ceea ce privește 
contribuția comunitară, trebuie să se 
aplice procedura bugetară comunitară. 
Auditarea conturilor trebuie efectuată de 
Curtea de Conturi.

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă și independentă, ar trebui să i se 
acorde acesteia un buget autonom cu 
venituri provenind în special din contribuții 
obligatorii din partea autorităților naționale 
de supraveghere și din bugetul general al 
Uniunii Europene. Finanțarea Autorității 
de către Uniune face obiectul unui acord 
încheiat de autoritatea bugetară, în 
conformitate cu punctul 47 din Acordul 
interinstituțional dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie din 17 mai 
2006 privind disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară (AII). Ar trebui să se 
aplice procedura bugetară a Uniunii. 
Auditarea conturilor trebuie efectuată de 
Curtea de Conturi. Bugetul global face 
obiectul procedurii de descărcare de
gestiune.
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

Autoritatea este creată ca o agenție descentralizată a Uniunii Europene și finanțată în 
conformitate cu AII. Acest lucru ar trebui să se reflecte în temeiul juridic de înființare a 
Autorității.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorităților publice naționale competente 
în domeniul supravegherii instituțiilor 

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorităților publice naționale competente 
în domeniul supravegherii instituțiilor 
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financiare; financiare, care sunt stabilite în 
conformitate cu o formulă bazată pe 
ponderarea voturilor prevăzută la 
articolul 3 alineatul (3) din Protocolul 
(nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii 
anexat la Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o subvenție comunitară prevăzută în 
bugetul general al Uniunii Europene 
(secțiunea Comisie);

(b) o subvenție din partea Uniunii
prevăzută în bugetul general al Uniunii 
Europene (secțiunea Comisia), sub rezerva 
încheierii unui acord de către autoritatea 
bugetară, așa cum se prevede la punctul 
47 din AII; 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Contribuțiile obligatorii ale 
autorităților publice naționale și 
subvenția din partea Uniunii, menționate 
la alineatele (1a) și (1b), sunt disponibile 
la începutul fiecărui an financiar.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La recomandarea Consiliului care 
hotărăște cu majoritate calificată, 

(9) La recomandarea Consiliului care 
hotărăște cu majoritate calificată, 
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Parlamentul European aprobă descărcarea 
de gestiune a Autorității pentru execuția 
bugetului pentru anul financiar N, până la 
data de 15 mai a anului N + 2.

Parlamentul European aprobă descărcarea 
de gestiune a Autorității pentru execuția 
bugetului, care include venituri provenind 
din bugetul general al Uniunii Europene 
și de la autoritățile naționale de 
supraveghere, pentru anul financiar N, 
până la data de 15 mai a anului N + 2.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul de administrație, de comun 
acord cu Comisia, adoptă măsurile de 
punere în aplicare necesare, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolul 110 din statutul funcționarilor.

(2) Consiliul de administrație, de comun 
acord cu Comisia, adoptă măsurile de 
punere în aplicare necesare, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolul 110 din statutul funcționarilor. 
Măsurile de punere în aplicare permit 
devieri justificate pentru a garanta cea 
mai eficace aplicare a sarcinilor 
identificate ale Autorității.
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