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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Una dintre lecțiile învățate din criza financiară care a afectat Europa este legată de nevoia de 
norme mai stricte și mai coerente pentru întregul sector financiar. Au fost luate deja unele 
măsuri importante, cum ar fi înființarea a trei agenții de supraveghere financiară, dar este 
nevoie să se depună în continuare eforturi pentru o mai bună reglementare a sectorului 
financiar. Unul dintre dosarele aflate în lucru este prezentul proiect de directivă care are 
scopul de a institui un cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a 
întreprinderilor de investiții.

Din perspectivă bugetară, este vital ca acest nou cadru să fie susținut de instituțiile europene și 
naționale în cel mai bun mod cu putință. Prin urmare, nu este suficient să se stabilească noi 
norme. Aceste noi norme trebuie, de asemenea, completate cu suficiente resurse financiare și 
umane pentru implementarea noului cadru. 

Prezenta propunere impune autorității bancare europene (i) să elaboreze aproximativ 23 de 
standarde tehnice și 5 orientări; (ii) să facă parte din colegiile de rezoluție, să ia decizii în caz 
de dezacord și să exercite medierea cu forță obligatorie și (iii) să asigure recunoașterea 
procedurilor de rezoluție ale țărilor terțe în conformitate cu articolul 85 și să încheie acorduri 
cadru de cooperare neobligatorii cu țări terțe în conformitate cu articolul 88. Elaborarea 
standardelor tehnice trebuie să aibă loc în termen de 12 luni după intrarea în vigoare a 
directivei, estimată pentru perioada iunie – decembrie 2013. Propunerea Comisiei include 
sarcini pe termen lung efectuate de Autoritatea bancară europeană, care vor necesita crearea a 
cinci posturi suplimentare (agenți temporari) din 2014. În plus, sunt prevăzuți 11 experți 
naționali detașați care să efectueze sarcinile temporare limitate la anii 2014 și 2015.

Raportoarea sprijină înființarea acestor noi posturi deoarece sunt necesare pentru executarea 
noilor sarcini ale agenției. Cu toate acestea, deoarece dimensiunea finală a noilor sarcini va fi 
cunoscută doar la finalul procedurii legislative, solicită Comisiei să prezinte o situație 
financiară care să țină seama pe deplin de rezultatele acordului legislativ dintre Parlamentul 
European și Consiliu privind satisfacerea nevoilor bugetare și de personal ale autorității și ale 
serviciilor Comisiei.

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

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

- 1a. subliniază că, în cazul extinderii 
mandatului Autorității bancare europene, 
ar trebui să se aplice punctul 47 din 
Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și 
buna gestiune financiară1; subliniază că 
orice decizie a autorității legislative în 
favoarea unei astfel de prelungiri nu va 
aduce atingere deciziilor adoptate de 
autoritatea bugetară în cadrul procedurii 
bugetare anuale;
________________
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- 1b. solicită Comisiei să prezinte o 
declarație financiară care să țină seama 
pe deplin de rezultatul acordului legislativ 
dintre Parlamentul European și Consiliu, 
pentru a se răspunde cerințelor Autorității 
bancare europene și ale serviciilor 
Comisiei în materie de buget și personal;

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Autorității bancare europene ar 
trebui să i se asigure resursele financiare 
și umane adecvate pentru a-i permite să-și 
îndeplinească în mod adecvat sarcinile 
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suplimentare care îi sunt atribuite prin 
prezenta directivă. În acest scop, 
procedura de stabilire, execuție și control 
al bugetului său, prevăzută la articolele 
63 - 64 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010, ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de sarcinile respective. 
Autoritatea bugetară ar trebui să 
garanteze respectarea celor mai înalte 
standarde de eficiență.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Cheltuielile pe care le au 
Autoritățile europene de supraveghere 
(ABE, AEAPO, AEVMP) pentru 
îndeplinirea sarcinilor care le revin ar 
trebui acoperite prin perceperea de taxe 
instituțiilor de credit. Valoarea taxelor 
percepute de la o instituție de credit ar 
trebui să fie proporțională cu importanța 
și cu profilul de risc al instituției de credit 
în cauză. Aceste taxe ar trebui să fie 
suplimentare față de orice alte sume 
plătite autorităților în cazurile specificate 
în instrumentele aplicabile din legislația 
Uniunii. Cuantumul general al sumelor 
plătite autorităților nu ar trebui să 
depășească cheltuielile acestora. Solicită 
Comisiei Europene să prezinte, în primul 
trimestru al anului 2013, o analiză a 
taxelor percepute de organismele în 
cauză.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
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Considerentul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15c) Într-o perioadă de tranziție de la 
cofinanțarea națională la finanțarea 
parțială din taxe, Autoritățile europene de 
supraveghere (ABE, AEAPO, AEVMP) ar 
trebui finanțate integral de la bugetul 
Uniunii.
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