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Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la uniunea bancară – raportul 
anual pe 20191,

– având în vedere răspunsurile Comisiei și Băncii Centrale Europene (BCE) la Rezoluția 
Parlamentului European din 19 iunie 2020 referitoare la uniunea bancară – raportul 
anual pe 2019,

– având în vedere Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere din 2020, 
prezentat la 23 martie 20212,

– având în vedere Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere din 2019, 
prezentat la 19 martie 20203,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în 
numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE4,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2020 conținând recomandări adresate 
Comisiei privind sectorul finanțelor digitale: riscuri emergente în ceea ce privește 
criptoactivele - provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul 
serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare5,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2020 referitoare la continuarea dezvoltării 
uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de 
capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investitorilor mici6,

1 JO C 362, 8.9.2021, p. 45.
2 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-

report/pdf/ssm.ar2020~1a59f5757c.en.pdf.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-

report/pdf/ssm.ar2019~4851adc406.en.pdf.
4 JO C 23, 21.1.2021, p. 105.
5 JO C 395, 29.9.2021, p. 72.
6 JO C 395, 29.9.2021, p. 89.
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– având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la consolidarea rolului 
internațional al monedei euro1,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 februarie 2021 referitoare la Raportul anual pe 2020 
al Băncii Centrale Europene2,

– având în vedere raportul din octombrie 2020 referitor la moneda euro digitală al 
Grupului operativ la nivel înalt al Eurosistemului privind valuta digitală emisă de Banca 
Centrală3, 

– având în vedere raportul Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF) din 9 octombrie 
2020 intitulat „The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and 
Regulated Institutions – Market developments and financial stability implications”4 ,

– având în vedere scrisoarea președintelui Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
adresată Președintelui Eurogrupului la 22 iulie 2020,

– având în vedere răspunsul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC)/Sistemul 
de supraveghere bancară europeană din august 2020 la consultarea publică organizată 
de Comisia Europeană cu privire la o nouă strategie privind finanțele digitale pentru 
Europa/Planul de acțiune privind FinTech5,

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

– având în vedere propunerea Comisiei din 24 noiembrie 2015 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor 
(COM(2015)0586),

– având în vedere Acordul-cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană,

– având în vedere Recomandarea BCE din 15 decembrie 2020 privind distribuirea de 
dividende pe durata pandemiei de COVID-196,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2020 privind abordarea 

1 Texte adoptate, P9_TA(2021)0110.
2 Texte adoptate, P9_TA(2021)0039.
3 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.p
df

4 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf
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6 
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problemei creditelor neperformante în urma pandemiei de COVID-19 
(COM(2020)0822),

– având în vedere raportul Comitetului european pentru risc sistemic din octombrie 2020 
intitulat „EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2020”1,

– având în vedere raportul ABE din decembrie 2020 intitulat „Risk Assessment of the 
European Banking System”2,

– având în vedere studiul intitulat „Regulatory sandboxes and innovation hubs for 
FinTech”, publicat de Direcția Generală Politici Interne3 în septembrie 2020,

– având în vedere declarația convenită de Eurogrup la reuniunea sa din 30 noiembrie 
2020,

– având în vedere declarațiile adoptate la summitul zonei euro, în cadrul reuniunilor sale 
din 30 noiembrie și 11 decembrie 2020,

– având în vedere declarația adoptată la summitul zonei euro în configurație deschisă la 
11 decembrie 2020 privind reforma MES și introducerea timpurie a mecanismului de 
sprijin pentru Fondul unic de rezoluție,

– având în vedere tabloul de bord trimestrial privind riscurile aferent trimestrului 4 2020 
publicat de ABE4,

– având în vedere analiza stabilității financiare făcută de BCE în noiembrie 2020,

– având în vedere raportul de monitorizare din noiembrie 2020 privind indicatorii de 
reducere a riscurilor, elaborat în comun de serviciile Comisiei Europene, BCE și 
Comitetul Unic de Rezoluție (SRB)5,

– având în vedere raportul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere 

1 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.202010_eunon-
bankfinancialintermediationriskmonitor2020~89c25e1973.en.pdf

2 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20A

nalysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/96
1060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf.

3 Studiu – „Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech: Impact on 
innovation, financial stability and supervisory convergence”, Parlamentul European, 
Direcția Generală Politici Interne, Departamentul tematic pentru politici economice, 
științifice și privind calitatea vieții, septembrie 2020.

4 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20A

nalysis%20and%20Data/Risk%20dashboard/Q4%202020/972092/EBA%20Dashboard
%20-%20Q4%202020.pdf.

5 https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-
to-eg_november-2020_for-publication.pdf.
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din martie 2021 referitor la riscurile și vulnerabilitățile sistemului financiar al UE1,

– având în vedere raportul economic anual pe 2020 al Băncii Reglementelor 
Internaționale,

– având în vedere proiectul de memorandum de înțelegere dintre UE și Regatul Unit de 
instituire a unui cadru pentru cooperarea în materie de reglementare a serviciilor 
financiare,

– având în vedere notele de informare din ianuarie 2021 intitulate „Review of the bank 
crisis management and deposit insurance frameworks” și „Banking Union: Postponed 
Basel III reforms”, respectiv din octombrie 2020 intitulată „European Parliament’s 
Banking Union reports in 2015-2019”, publicate de Unitatea de asistență pentru 
guvernanța economică din cadrul Direcției Generale Politici Interne,

– având în vedere consultarea organizată de Comisie privind reexaminarea cadrului de 
gestionare a crizelor și de asigurare a depozitelor2,

– având în vedere raportul SRB din martie 2020 intitulat „Expectations for banks”3,

– având în vedere documentul BCE nr. 251 din seria de studii ocazionale intitulată 
„Liquidity in resolution: comparing frameworks for liquidity provision across 
jurisdictions”4,

– având în vedere raportul intermediar al Președinției germane din 23 noiembrie 2020 
privind consolidarea uniunii bancare5,

– având în vedere raportul intermediar al Președinției croate din 29 mai 2020 privind 
consolidarea uniunii bancare6,

– având în vedere discursul președintei SRB, Elke König, din ianuarie 2021 intitulat „The 
crisis management framework for banks in the EU: what can be done with small and 
medium-sized banks?”7,

– având în vedere raportul final al CSF din 1 aprilie 2021 privind evaluarea efectelor 
reformelor legate de entitățile prea mari pentru a fi lăsate să eșueze8,

– având în vedere articolul de blog publicat de președinta SRB, Elke König, despre 
abordarea SRB în ceea ce privește cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile 

1 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_27_jc_spring_2021_re

port_on_risks_and_vulnerabilities.pdf.
2 https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-crisis-management-deposit-

insurance-review-targeted_en.
3 https://srb.europa.eu/sites/default/files/efb_main_doc_final_web_0.pdf.
4 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op251~65a080c5b3.en.pdf
5 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13091-2020-INIT/ro/pdf
6 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8335-2020-ADD-1/en/pdf
7 https://srb.europa.eu/en/node/1118.
8 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P010421-1.pdf
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(MREL) ținând seama de impactul COVID-191 și prezența sa în fața Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare din 27 octombrie 20202 ,

– având în vedere articolul de pe blogul în materie de supraveghere al lui Andrea Enria 
din 9 octombrie 2020 intitulat „Fostering the cross-border integration of banking groups 
in the banking union” 3 ,

– având în vedere raportul ABE referitor la abordările autorităților competente privind 
supravegherea băncilor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului4 ,

– având în vedere planul de acțiune al Comisiei pentru o politică amplă a Uniunii în 
materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, publicat la 7 mai 
2020,

– având în vedere raportul ABE referitor la viitorul cadrului CSB/CFT în UE5,

– având în vedere articolul de pe blogul Bruegel din 7 decembrie 2020 intitulat „Can the 
gap in the Europe’s internal market for banking services be bridged?”6,

– având în vedere raportul special al Curții de Conturi Europene (CCE) intitulat 
„Planificarea rezoluțiilor în cadrul mecanismului unic de rezoluție”, publicat la 14 
ianuarie 2021,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-
0256/2021),

A. întrucât, per ansamblu, sectorul bancar a răspuns la criza provocată de pandemia de 
COVID-19 cu reziliență, bazată pe reglementarea aprofundată adoptată după criza 
financiară mondială, facilitată de cadrul unic european de reglementare și de cadrul unic 
de supraveghere în uniunea bancară și sprijinită de măsuri extraordinare de ajutor public 

1 https://srb.europa.eu/en/node/967
2  https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/product/product-

details/20201021CAN58122
3  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2020/html/ssm.blog201009~bc
7ef4e6f8.en.html

4  
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20a

nd%20Press/Press%20R
oom/Press%20Releases/2020/EBA%20acts%20to%20improve%20AML/CFT%20super
vision%20in%20Europ
e/Report%20on%20CA%20approaches%20to%20AML%20CFT.pdf.

5 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publication

s/Reports/2020/931093
/EBA%20Report%20on%20the%20future%20of%20AML%20CFT%20framework%20
in%20the%20EU.pdf.

6 https://www.bruegel.org/2020/12/can-the-gap-in-the-europes-internal-market-for-
banking-services-be-bridged/
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și de practici de conservare a capitalului;

B. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat că un sistem bancar 
puternic, alături de piețe de capital unite, reprezintă un element esențial pentru 
redresarea economiei europene;

C. întrucât uniunea bancară, care include mecanismul unic de supraveghere (MUS) și 
mecanismul unic de rezoluție (MUR), asigură alinierea deplină a supravegherii și 
gestionării crizelor bancare;

D. întrucât o uniune economică și monetară mai stabilă, mai competitivă și mai 
convergentă necesită o uniune bancară solidă, cu un sistem european de asigurare a 
depozitelor (EDIS) și o uniune a piețelor de capital (UPC) mai dezvoltată și mai sigură, 
care ar contribui, de asemenea, la percepția internațională asupra monedei euro și la 
rolul său sporit pe piețele mondiale;

E. întrucât uniunea bancară este deschisă tuturor statelor membre ale UE; întrucât Bulgaria 
și Croația au aderat la mecanismul european al cursului de schimb (ERM) II și au intrat 
în uniunea bancară;

F. întrucât finalizarea uniunii bancare dincolo de cei doi piloni existenți, în special crearea 
unui sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS), rămâne o prioritate; întrucât 
reformele specifice în domeniul rezoluției și al asigurării depozitelor ar trebui să 
consolideze și mai mult soliditatea sectorului bancar și să protejeze stabilitatea 
financiară globală; 

G. întrucât atât BCE, cât și SRB au cerut finalizarea rapidă a uniunii bancare, și anume prin 
crearea EDIS;

H. întrucât mecanismul de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție (FUR) va fi introdus 
până în 2022, cu doi ani mai devreme decât se prevăzuse anterior, oferind o plasă de 
siguranță comună la nivelul întregului sistem pentru băncile aflate în rezoluție;

I. întrucât, înainte de criza provocată de pandemia de COVID-19, sectorul bancar din UE 
se caracteriza prin ineficiențe structurale, exprimate în rentabilitate scăzută, eficiență 
redusă din punctul de vedere al costurilor, rate scăzute ale dobânzilor, supracapacitate și 
incertitudine în ceea ce privește sustenabilitatea modelelor de afaceri; întrucât unele 
probleme încă nu sunt abordate în mod suficient;

J. întrucât, în pofida reducerii globale a creditelor neperformante în ultimii ani, sunt 
necesare eforturi sporite pentru a reduce nivelurile ridicate ale creditelor neperformante 
care persistă în unele instituții financiare;

K. întrucât deficiențele identificate în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 
ar trebui luate în considerare la revizuirea cadrului de gestionare a crizelor și de 
asigurare a depozitelor (CMDI) și în acțiunile de continuare a integrării sectorului 
bancar; întrucât asimilarea lecțiilor învățate în timpul pandemiei ar putea deschide calea 
către o mai mare eficiență din punctul de vedere al costurilor și către modele de afaceri 
mai sustenabile;

L. întrucât legătura dintre bănci și entitățile suverane continuă să existe, iar cadrul de 
reglementare al UE pentru tratamentul prudențial al datoriei suverane ar trebui să fie în 



concordanță cu standardele internaționale; întrucât nivelul expunerilor suverane a 
crescut în mai multe bănci; întrucât persistă o serie de opțiuni și marje de apreciere 
naționale în cadrul legislativ prudențial, care subminează dimensiunea europeană a 
uniunii bancare;

M. întrucât schimbările climatice, degradarea mediului și tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de carbon sunt factori care trebuie luați în considerare în momentul 
evaluării sustenabilității bilanțurile băncilor, ca o sursă de risc ce ar putea afecta 
investițiile în toate regiunile și sectoarele; întrucât modelele sofisticate de risc ar trebui 
să surprindă deja multe dintre riscurile asociate schimbărilor climatice;

N. întrucât BCE a constatat, în contextul proiectului său de revizuire specifică a modelelor 
interne (TRIM), că instituțiile supravegheate pot continua să utilizeze modele interne, 
sub rezerva unor măsuri de supraveghere;

O. întrucât impulsul pentru transformarea tehnologică s-a accelerat, ceea ce a mărit 
eficiența băncilor și ambiția lor în materie de inovare, expunându-le în același timp unor 
noi riscuri și provocări legate de lumea finanțelor digitale, securitate cibernetică, riscuri 
reputaționale, confidențialitatea datelor și riscuri în materie de spălare a banilor și de 
protecție a consumatorilor;

P. întrucât protecția consumatorilor și a investitorilor este esențială pentru aprofundarea 
uniunii piețelor de capital și sunt necesare norme europene solide în materie de protecție 
a consumatorilor, care să ofere o bază de referință minimă solidă; întrucât normele 
naționale de punere în aplicare a cerințelor europene în materie de protecție a 
consumatorilor variază în cadrul uniunii bancare, ceea ce indică necesitatea unei 
armonizări; întrucât uniunea bancară nu dispune încă de instrumente eficace pentru a 
aborda problemele cu care se confruntă consumatorii, cum ar fi complexitatea 
artificială, practicile comerciale neloiale, excluderea grupurilor vulnerabile de la 
utilizarea serviciilor de bază și implicarea limitată a autorităților publice;

Q. întrucât consolidarea și armonizarea în continuare a supravegherii prudențiale și a 
asigurării respectării legislației UE în materie de combatere a spălării banilor, care sunt 
necesare pentru a proteja integritatea sistemului financiar al UE, reprezintă o prioritate;

R. întrucât este important să existe standarde și principii globale solide pentru 
reglementarea prudențială a băncilor; întrucât standardele Comitetului de la Basel 
pentru supraveghere bancară (BCBS) ar trebui transpuse în timp util în legislația 
europeană și în conformitate cu obiectivele lor, ținând seama în mod corespunzător de 
caracteristicile specifice ale sistemului bancar european, după caz, și de principiul 
proporționalității;

S. întrucât retragerea Regatului Unit din UE a dus la mutarea câtorva servicii bancare în 
UE; întrucât MUS a jucat un rol esențial de coordonare și monitorizare prin intermediul 
orientărilor sale de „pregătire” sistematică și al coordonării cu bănci importante cu 
privire la modelele lor operaționale; întrucât evaluarea completă a eficacității gradului 
de pregătire a sectorului bancar pentru a face față noii realități va oferi concluzii clare 
pe termen mediu și lung;

T. întrucât UE și Regatul Unit s-au angajat în prezent să mențină cooperarea în materie de 
reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor financiare; întrucât această 



abordare bazată pe cooperare ar trebui să stea la baza unor relațiilor pe termen lung 
dintre UE și Regatul Unit;

U. întrucât cadrul actual de gestionare a crizelor nu asigură o abordare coerentă pentru a 
face față problemelor băncilor aflate în dificultate în statele membre, printre altele din 
cauza interpretării diferite a evaluării interesului public (PIA) de către SRB și 
autoritățile naționale de rezoluție, a disponibilității, în cadrul procedurilor naționale de 
insolvență, a unor instrumente similare instrumentelor de rezoluție prevăzute în 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD)1 și în 
Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție2, precum și din cauza 
neconcordanței stimulentelor în momentul alegerii unei soluții de gestionare a eșuării 
unei bănci, ca urmare a condițiilor diferite de acces la sursele de finanțare disponibile în 
caz de rezoluție și insolvență;

V. întrucât cadrul de gestionare a crizelor și de asigurare a depozitelor (CMDI) ar trebui să 
garanteze o abordare coerentă și eficientă pentru toate băncile, indiferent de dimensiune 
sau de modelul de afaceri, precum și să contribuie la menținerea stabilității financiare, 
să reducă la minimum utilizarea banilor contribuabililor și să garanteze condiții de 
concurență echitabile în întreaga UE, ținând seama în mod adecvat de principiul 
subsidiarității;

W. întrucât normele în materie de supraveghere și rezoluție, precum și fondul de rezoluție 
au fost centralizate, dar sistemele de garantare a depozitelor rămân naționale și diferă de 
la un stat membru la altul; întrucât dispozițiile Directivei privind sistemele de garantare 
a depozitelor3 (DGSD) prevăd o bază minimă de protecție pentru deponenți; întrucât, cu 
toate acestea, toți deponenții din cadrul uniunii bancare ar trebui să beneficieze de 
același nivel de protecție prin crearea EDIS,

Considerații generale

1. salută aderarea Bulgariei și Croației la uniunea bancară și includerea levei bulgărești și a 
kunei croate în mecanismul cursului de schimb MCS II; ia act de deciziile BCE de a 
stabili o cooperare strânsă cu Banca Națională a Bulgariei și cu Banca Națională a 
Croației; subliniază că Banca Națională a Bulgariei și Banca Națională a Croației sunt 
reprezentate corespunzător în Consiliul de supraveghere al BCE și la sesiunea plenară și 
la sesiunile executive extinse ale Comitetului Unic de Rezoluție (SRB), cu aceleași 

1 Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de 
instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 
investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a 
Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și 
ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

2 Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 
iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a 
instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de 
rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1).

3 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).



drepturi și obligații ca orice alți membri, inclusiv cu drepturi de vot;

2. subliniază că participarea la MCS și la uniunea bancară este legată în mod indisolubil de 
standardele și legislația corespunzătoare ale UE; încurajează Bulgaria și Croația să 
realizeze progrese semnificative și în combaterea spălării banilor și a criminalității 
financiare; reamintește că, înainte de aderarea la moneda comună, ar trebui efectuată o 
evaluare cuprinzătoare a sectorului bancar, inclusiv a instituțiilor mai puțin 
semnificative;

3. salută discuțiile din Danemarca și Suedia despre posibilitatea de a adera la uniunea 
bancară și subliniază că este extrem de importantă cooperarea dintre organismele de 
supraveghere de la nivel național, în special în ce privește activitățile transfrontaliere; 
subliniază că pentru stabilitatea financiară este important să se păstreze modelele de 
afaceri existente funcționale;

4. reamintește că uniunea bancară a creat cadrul instituțional pentru o mai bună integrare a 
pieței, prin intermediul MUS și MUR, dar că EDIS, al treilea pilon al uniunii bancare, 
nu este încă realizat; salută posibila revizuire a cadrului de rezoluție și sprijină reflecția 
actuală asupra continuării armonizării specifice a legislației în materie de insolvență, în 
vederea creșterii eficienței și coerenței gestionării crizelor bancare în UE, precum și 
asupra finalizării celui de-al treilea pilon al uniunii bancare prin intermediul unui sistem 
de asigurare a depozitelor care să vizeze creșterea nivelului de protecție a depozitelor, 
reducând în același timp hazardul moral, reducând legătura dintre bănci și datoriile 
suverane și garantând o protecție egală pentru toți deponenții din uniunea bancară;

5. ia act de declarația de la summitul zonei euro din 11 decembrie 2020, prin care 
Eurogrupul este invitat „să pregătească, pe bază de consens, un plan de lucru etapizat și 
cu termene precise referitor la toate elementele restante necesare pentru finalizarea 
uniunii bancare”; regretă că statele membre continuă să acționeze în afara cadrului 
comunitar, subminând rolul de colegiuitor al Parlamentului; solicită să fie informat 
permanent despre discuțiile în curs la nivelul Eurogrupului și al Grupului de lucru la 
nivel înalt pentru EDIS; solicită din nou îmbunătățirea cooperării cu președintele 
Eurogrupului, în special prin creșterea frecvenței dialogurilor economice cu președintele 
Eurogrupului, pentru a reflecta modelul și regularitatea dialogurilor monetare;

6. consideră că băncile au putut răspunde cu mai multă reziliență la criza actuală deoarece 
au fost mai bine capitalizate și mai puțin îndatorate decât în urmă cu un deceniu, 
demonstrând efectele pozitive ale cadrului instituțional care a fost instituit și ale 
reformelor de reglementare care au urmat crizei financiare din 2008; consideră totuși că 
sectorul bancar este caracterizat de anumite ineficiențe structurale, care pot fi exacerbate 
și mai mult de criza actuală; este preocupat în special de nivelurile ridicate de expuneri 
neperformante istorice pe care multe instituții le-au avut înainte de pandemie; subliniază 
că volumul de credite neperformante a scăzut considerabil de la instituirea uniunii 
bancare și că tendința descendentă a creditelor neperformante a continuat în 2020, în 
pofida crizei provocate de pandemia de COVID-19; consideră că deteriorarea calității 
activelor băncilor poate avea impact asupra rentabilității deja modeste, ceea ce ar putea 
duce la cazuri de insolvență pentru băncile foarte expuse la sectoarele economice cele 
mai afectate;

7. constată că finalizarea uniunii bancare și aprofundarea uniunii piețelor de capital vor 
oferi condiții mai bune pentru finanțarea economiei europene, atât pentru gospodării, cât 



și pentru întreprinderile care încă depind în mare măsură de creditele bancare pentru a 
stimula investițiile și crearea de locuri de muncă, precum și pentru a crește în continuare 
competitivitatea piețelor europene și a promova investițiile private sustenabile; 
subliniază efectul de stabilizare al băncilor mici și mijlocii pentru economia UE în 
perioade de criză; consideră că este necesar să se urmărească o abordare proporțională 
în evoluția reglementărilor care vizează finalizarea uniunii bancare și uniunii piețelor de 
capital;

8. observă că o uniune bancară deplină, împreună cu o uniune a piețelor de capital pe 
deplin integrată și puternică, ar putea contribui la reziliența economiei europene, ar 
sprijini funcționarea uniunii economice și monetare și ar consolida rolul internațional al 
monedei euro; subliniază importanța unor condiții de concurență echitabile care să evite 
dezavantajele pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în ceea ce privește 
accesul la finanțare, precum și necesitatea de a monitoriza cu atenție emiterea de 
produse securitizate; consideră că nu ar trebui ca întreaga povară pentru redresarea în 
urma crizei să le revină băncilor, ci să se promoveze mai curând o uniune puternică a 
piețelor de capital, care să contribuie la reactivarea și la redresarea rezilientă a 
economiei europene; consideră că Mecanismul de redresare și reziliență poate 
impulsiona finalizarea uniunii bancare, având în vedere rolul crucial al sectorului bancar 
în asigurarea accesului la credite și în canalizarea finanțării disponibile către economia 
reală, în special către investiții sustenabile și responsabile din punct de vedere social; 
subliniază rolul finanțării și investițiilor private și al investițiilor publice în sprijinirea 
tranziției climatice, astfel cum s-a stabilit în Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă; invită Comisia să depună eforturi suplimentare pentru o mai bună aliniere a 
activității de pe piața financiară la obiectivele de sustenabilitate și la criteriile de mediu, 
sociale și de guvernanță (MSG) și să prezinte inclusiv o propunere legislativă privind 
dezvoltarea ratingurilor în materie de sustenabilitate pe baza criteriilor MSG; invită 
Comisia să își continue eforturile în domeniul finanțării durabile adoptând actele 
delegate restante legate de Regulamentul privind taxonomia UE1 și Regulamentul 
privind publicarea de informații2 și aplicând, printre altele, o metodologie solidă bazată 
pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”;

9. consideră că, deși buna relație dintre MUS și SRB a fost esențială încă de la conceperea 
sistemului, o abordare consolidată a cooperării dintre cei doi piloni este deosebit de 
importantă în contextul actual, pentru a asigura acțiuni corespunzătoare și oportune;

10. subliniază contribuția vitală pe care o au la soluționarea crizei măsurile temporare, cum 
ar fi  sistemele de garantare publice, moratoriile privind rambursarea împrumuturilor 
pentru debitorii aflați în dificultate financiară, programele de lichidități ale băncilor 
centrale și operațiunile specifice de refinanțare pe termen mai lung (TLTRO) ale BCE, 
programul de achiziționare de active (APP) și programul de achiziții de urgență 
pandemică (PEPP); subliniază că aceste măsuri extraordinare temporare ar trebui 
însoțite de măsuri de atenuare a denaturării piețelor și economiei; subliniază și 
importanța flexibilității extinse acordate băncilor de autoritățile de reglementare pentru 

1 Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 
2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de 
modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

2 Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor 
financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).



ca acestea să poată funcționa sub orientările de la pilonul 2 privind fondurile proprii 
suplimentare (P2G) și cu cerințe de capital reduse;

11. subliniază natura excepțională a unei pandemii și caracterul temporar al măsurilor de 
ajutor puse în aplicare ca măsură inițială de limitare a daunelor economice; constată că 
măsurile de sprijin economic trebuie să rămână adaptate la circumstanțele economice 
actuale și preconizate; solicită o trecere bine organizată, treptată și bine direcționată de 
la măsurile de ajutor pentru pandemie la instrumente de sprijin pentru redresare, 
inclusiv reforme în statele membre prin intermediul planurilor naționale de reformă 
pentru redresare și reziliență, deoarece o retragere timpurie sau necoordonată a 
măsurilor temporare ar putea cauza reapariția deficiențelor și vulnerabilităților 
sectorului bancar din perioada anterioară crizei, inclusiv creșterea expunerii băncilor la 
riscul de credit, ceea ce le-ar putea afecta poziția de capital și ar putea compromite 
creșterea economică și rezultatul redresării;

12. salută modificările specifice aduse Regulamentului privind cerințele de capital (CRR) 
introduse de „soluția rapidă CRR” pentru a sprijini capacitatea băncilor de a acorda 
credite gospodăriilor și întreprinderilor1, atenuând astfel impactul economic al 
pandemiei de COVID-19 și asigurând interacțiunea armonioasă a cadrului de 
reglementare cu alte măsuri de gestionare a crizei;

13. ia act de faptul că, în decembrie 2020, MUS a emis o declarație prin care și-a modificat 
recomandarea anterioară legată de plățile de dividende și răscumpărările de acțiuni, 
recomandând că băncile care intenționează să plătească dividende sau să răscumpere 
acțiuni trebuie să fie profitabile și să aibă traiectorii solide de capital; invită MUS să 
prezinte o estimare a distribuirilor (dividende și răscumpărări de acțiuni), precum și a 
remunerației variabile, efectuată în primul și în al doilea trimestru al anului 2021 de 
către instituțiile bancare care țin de competența sa și să analizeze impactul lor asupra 
poziției de capital a băncilor în urma acestei analize; invită MUS să evalueze dacă 
extinderea restricțiilor aplicabile distribuirilor și după septembrie 2021 poate fi un 
instrument util, atât timp cât persistă incertitudinile fundamentale despre redresarea 
economică și calitatea activelor bancare; invită Comisia să examineze un instrument 
obligatoriu din punct de vedere juridic privind dividendele și răscumpărarea acțiunilor 
ca instrument de supraveghere în perioade de criză;

14. invită Comisia și autoritățile naționale și europene de supraveghere (AES) să se 
pregătească pentru o deteriorare preconizată a calității activelor băncilor; salută primul 
raport comun de evaluare a riscurilor al AES din martie 2021, în care se recomandă 
băncilor să se pregătească prin ajustarea modelelor de provizionare pentru a garanta 
recunoașterea la timp a nivelurilor adecvate de provizioane, prin adoptarea unor practici 
sigure de creditare și prin stabilirea unor prețuri adecvate pentru riscuri, ținând seama de 
faptul că măsurile de sprijin public, cum ar fi moratoriile pentru împrumuturi și 
sistemele publice de garantare, vor expira, precum și prin aplicarea unor politici 
conservatoare în materie de dividende și răscumpărare de acțiuni; ia act de 
avertismentul AES adresat instituțiilor financiare să dezvolte măsuri suplimentare 

1 Regulamentul (UE) 2020/873 al Parlamentului European și a Consiliului din 24 iunie 
2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce 
privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (JO L 204, 26.6.2020, p. 
4).



pentru a integra un mediu caracterizat de rate „scăzute pentru mult timp” ale dobânzilor;

15. ia act cu îngrijorare de aplicarea eterogenă a Standardului Internațional de Raportare 
Financiară (IFRS 9) în ceea ce privește provizionarea pierderilor de către instituții în 
timpul pandemiei de COVID-19; invită MUS să adopte măsuri pentru a asigura 
aplicarea consecventă a standardelor de raportare în instituțiile din uniunea bancară;

16. consideră că uniunea bancară integrată trebuie să fie condiționată de o piață unică 
funcțională pentru serviciile financiare cu amănuntul; invită Comisia să evalueze 
obstacolele și barierele care apar pentru consumatori atunci când beneficiază de produse 
bancare pe segmentul cu amănuntul, cum ar fi împrumuturile ipotecare la nivel 
transfrontalier, și să propună soluții pentru a se asigura că acești consumatori pot 
beneficia de servicii financiare cu amănuntul la nivel transfrontalier; observă, în plus, 
discrepanța mare dintre ratele dobânzii pentru împrumuturile ipotecare în Uniune;

17. salută ritmul accelerat al digitalizării în sectorul bancar, care permite băncilor să 
furnizeze clienților servicii mai bune de la distanță și să ofere produse noi și care aduce 
oportunități de creștere a eficienței din punctul de vedere al costurilor; subliniază, în 
acest sens, că digitalizarea în sectorul bancar ar trebui urmărită cu respectarea deplină a 
drepturilor consumatorilor și ar trebui să mențină incluziunea financiară, în special 
pentru grupurile vulnerabile cu un nivel scăzut de alfabetizare digitală sau financiară; 
subliniază că digitalizarea necesită investiții considerabile în sisteme informatice, în 
C&D și în noi modele de funcționare, ceea ce poate conduce la o rentabilitate mai 
scăzută pe termen scurt; sprijină ferm noua strategie a Comisiei privind finanțele 
digitale și salută pachetul privind finanțele digitale lansat de Comisie în 2020, care va 
facilita extinderea tehnologiei inovatoare la nivel transfrontalier, asigurând în același 
timp reziliența sectorului financiar; așteaptă cu interes dezvoltarea propunerilor de 
regulament și de directivă privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar 
(DORA), care vor garanta că entitățile financiare vor institui garanții adecvate pentru a 
atenua impactul incidentelor legate de TIC; consideră că punerea lor în aplicare cu 
succes va aduce beneficii sub formă de investiții publice și private semnificative și în 
materie de cooperare pentru inovarea care vizează îmbunătățirea securității și a 
sistemelor de reziliență; consideră că digitalizarea sectorului bancar european constituie 
o oportunitate pentru ca Uniunea să atragă capital străin și să concureze pe piața 
mondială; subliniază, în acest sens, creșterea gradului de interconectare dintre bănci, 
criptoactive și finanțele digitale;

18. subliniază că este important să fie asigurată neutralitatea tehnologică în abordările în 
materie de reglementare și de supraveghere; subliniază că este necesar să se abordeze 
provocările și oportunitățile aduse de utilizarea noilor tehnologii inovatoare legate de 
supravegherea bancară și de cea a sistemelor de plată;

19. salută activitatea BCE privind moneda euro digitală, inclusiv raportul său pe această 
temă și rezultatul consultării publice; subliniază că, în funcție de caracteristicile precise 
cu care este concepută moneda euro digitală, impactul asupra sectorului bancar ar putea 
fi semnificativ, afectând domenii precum plățile, capacitatea băncilor de a realiza 
transformarea scadenței, capacitatea generală de creditare și profitabilitatea și, prin 
urmare, invită BCE să efectueze o analiză suplimentară a implicațiilor unei monede 
digitale pentru sectorul bancar, precum și a potențialelor implicații asupra stabilității 
financiare; salută obiectivul ca moneda euro digitală să funcționeze alături de numerar 
ca mijloc de plată digitală sigură și competitivă și recunoaște beneficiile potențiale 



pentru cetățeni; sprijină eforturile BCE de a asigura un nivel ridicat de protecție a vieții 
private, de confidențialitate a datelor privind plățile, de reziliență cibernetică și de 
securitate; ia act de discuția privind o monedă digitală și recunoaște valoarea adăugată 
pe care o monedă digitală ar putea să o aducă în consolidarea rolului internațional al 
monedei euro;

20. observă că, în martie 2020, Grupul guvernatorilor băncilor centrale și al directorilor 
organismelor de supraveghere (GHOS) a revizuit calendarul de punere în aplicare a 
elementelor finale ale cadrului Basel III pentru a mări capacitatea operațională a 
băncilor și a autorităților de supraveghere de a răspunde la consecințele imediate ale 
pandemiei de COVID-19; subliniază importanța unor standarde bancare globale solide 
în materie de reglementare bancară și a implementării lor coerente și la timp; așteaptă 
viitoarea propunere a Comisiei privind implementarea standardelor Basel III finalizate; 
reamintește că implementarea ar trebui să țină seama de principiul proporționalității și 
să respecte, după caz, particularitățile și diversitatea sectorului bancar din UE, 
asigurând, în același timp, conformitatea Regulamentului UE privind cerințele de 
capital cu standardele Basel; subliniază că actuala revizuire ar trebui să respecte 
principiul de a nu crește în mod semnificativ cerințele generale de capital, consolidând, 
în același timp, poziția financiară generală a băncilor europene; reamintește Rezoluția sa 
din 23 noiembrie 2016 referitoare la finalizarea Acordului Basel III1 și invită Comisia să 
țină seama de recomandările din aceasta atunci când elaborează propuneri legislative; 
invită Comisia să introducă măsuri care să vizeze creșterea împrumuturilor acordate de 
bănci economiei reale, în special IMM-urilor, și finanțarea redresării și a tranziției 
digitale și de mediu în Europa; subliniază că, pentru a-și susține suveranitatea 
economică și autonomia strategică, UE are nevoie de bănci europene puternice și 
competitive pentru a oferi servicii bancare angro întreprinderilor, indiferent de 
dimensiunea lor;

21. subliniază că există o interconectare considerabilă între sectorul de intermediare 
financiară nebancară și sectorul bancar „tradițional”, ceea ce generează preocupări cu 
privire la riscul sistemic, având în vedere lipsa reglementării și a supravegherii adecvate 
a primului sector; subliniază că șocul pandemic recent a ilustrat că sectorul nebancar 
poate amplifica volatilitatea pieței și dislocarea prețurilor, în special când lichiditatea 
pieței este supusă presiunii; invită Comisia să analizeze dacă sunt necesare instrumente 
macroprudențiale suplimentare, și anume dezvoltarea unor instrumente ex ante de 
gestionare a lichidităților și o analiză atentă a măsurilor existente privind efectul de 
levier;

22. ia act de interdependențele dintre bănci și contrapărțile centrale (CPC); atrage atenția 
asupra îndoielilor care apar în legătură cu responsabilitățile băncilor și ale CPC-urilor 
pentru potențialele pierderi la sfârșitul cascadei și efectele acestor responsabilități 
asupra cerințelor prudențiale ale băncilor; subliniază, în acest sens, riscurile de 
dependență excesivă de CPC-urile din Regatul Unit și salută măsurile adoptate de 
Comisie în ultimul an, care stabilesc criteriile de clasificare a CPC-urilor din țări terțe;

23. regretă faptul că nu s-a asigurat un echilibru de gen deplin în instituțiile și organismele 
financiare ale UE și, în special, că femeile sunt în continuare subreprezentate în funcțiile 
de conducere în domeniul bancar și al serviciilor financiare; subliniază că echilibrul de 
gen în consiliile de administrație și în forța de muncă aduce beneficii atât sociale, cât și 

1 JO C 224, 27.6.2018, p. 45.



economice; consideră că selecția candidaților pentru instituțiile și organismele 
financiare ale UE ar trebui să se realizeze pe baza unor criterii de merit și competențe, 
pentru ca instituția sau organismul în cauză să funcționeze în cel mai eficient mod cu 
putință; invită guvernele și toate instituțiile și organismele să acorde prioritate realizării 
unui perfect echilibru de gen cât mai curând posibil, inclusiv prin prezentarea unor liste 
scurte echilibrate din punctul de vedere al genului pentru toate viitoarele numiri care 
necesită aprobarea Parlamentului, inclusiv în cadrul BCE și al principalelor instituții 
financiare ale UE, încercând să includă cel puțin o femeie și un bărbat pentru fiecare 
procedură de numire; reamintește Rezoluția sa din 14 martie 20191 care vizează 
asigurarea echilibrului de gen în viitoarele  liste de candidați pentru numirile în funcții 
în domeniul economic și monetar la nivelul UE și își reiterează angajamentul de a nu 
ține seama de listele de candidați în cazul în care principiul echilibrului de gen nu a fost 
respectat;

24. invită Comisia să revizuiască criteriile de eligibilitate cu obiectivul de a atrage un număr 
mai mare de candidaturi din partea femeilor;

Supravegherea

25. apreciază rolul supravegherii bancare europene în asigurarea unor măsuri temporare de 
sprijin operațional și sub formă de capital pentru bănci, ca răspuns la pandemia de 
COVID-19, astfel încât acestea să poată să acorde în continuare sprijin financiar 
întreprinderilor și gospodăriilor și să absoarbă pierderile, menținând totodată calitatea 
înaltă a supravegherii; ia act de preocupările MUS legate de costurile ridicate, 
profitabilitatea scăzută, deprecierea evaluărilor pieței și investițiile insuficiente în noile 
tehnologii din sectorul bancar; solicită orientări referitoare la intervalul de timp 
preconizat și o abordare referitoare reconstruirea rezervelor;

26. subliniază că este importantă îmbunătățirea transparenței și a predictibilității 
supravegherii bancare din UE și salută în această privință practica recentă de a publica 
cerințele de fonduri proprii suplimentare specifice băncilor (pilonul 2); consideră că 
cerințele individuale cresc fiabilitatea așteptărilor MUS și facilitează deciziile mai 
informate ale investitorilor;

27. se așteaptă ca modificările recente ale structurii organizatorice a MUS, alături de 
simplificarea sistemului și includerea inovării tehnologice, să faciliteze supravegherea 
mai axată pe riscuri și colaborarea instituțională internă;

28. consideră a fi utilă analiza efectuată de MUS în noiembrie 2020 a potențialelor 
vulnerabilități ale sectorului bancar în diferite scenarii în ceea ce privește efectele 
șocului asupra calității activelor și capitalului;

29. ia act de faptul că buna gestionare a riscului de credit ar trebui să rămână una dintre 
prioritățile-cheie ale MUS; împărtășește preocupările MUS că băncile și-ar putea 
modifica modelele legate de riscul de credit și ia act, în această privință, de așteptările 
MUS în materie de supraveghere pentru pregătirile operaționale adecvate în anticiparea 
creșterii creditelor neperformante și pentru gestionarea solidă a riscului de credit, astfel 
cum a subliniat în scrisorile sale adresate directorilor generali ai unor instituții 
semnificative și în strategia sa privind riscul de credit în contextul pandemiei de 
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COVID-19; sprijină intensificarea supravegherii de către MUS a piețelor cu un grad 
ridicat de îndatorare; observă că nu toate băncile au fost în măsură să răspundă 
așteptărilor MUS în ceea ce privește gestionarea riscului de credit, ceea ce înseamnă că 
sunt necesare eforturi suplimentare;

30. recunoaște că criza provocată de pandemia de COVID-19 a mărit riscul de acumulare în 
continuare a creditelor neperformante; ia act cu îngrijorare de previziunea BCE potrivită 
căreia, într-un scenariu grav, dar plauzibil, creditele neperformante ar putea atinge 
nivelul de 1,4 mii de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2022; subliniază că 
asigurarea unei gestionări adecvate și în timp util a calității deteriorate a activelor în 
bilanțurile băncilor va fi esențială pentru a preveni o acumulare a creditelor 
neperformante pe termen scurt; recomandă statelor membre să depună eforturi 
suplimentare pentru a soluționa această problemă; ia act, în acest sens, de Comunicarea 
Comisiei din 16 decembrie 2020 privind abordarea problemei creditelor neperformante 
în urma pandemiei de  COVID-19 (COM(2020)0822), pentru a permite băncilor să 
sprijine gospodăriile și întreprinderile din UE; se așteaptă ca revizuirea Directivei 
privind creditele de consum1 să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, 
mai ales prin stabilirea unor dispoziții mai ambițioase privind protecția debitorilor 
împotriva practicilor abuzive și prin garantarea faptului că aceste drepturi se aplică în 
egală măsură împrumuturilor existente și viitoare; solicită monitorizarea oricăror 
potențiale efecte în cascadă disproporționate, în special când vor fi retrase măsurile 
temporare de ajutor; invită autoritățile de supraveghere să țină seama în continuare de 
efectele secundare pe care cedările masive de credite neperformante le pot avea asupra 
bilanțurilor prudențiale ale băncilor care utilizează modele interne;

31. subliniază că băncile ar trebui să respecte normele prudențiale aplicabile și orientările în 
materie de supraveghere pentru creditele neperformante și să mențină capacitatea 
operațională pentru a gestiona în mod proactiv debitorii aflați în dificultate și pentru a le 
controla bilanțurile, accelerând identificarea timpurie a creditelor neperformante cu 
scopul de a reduce riscul de slăbire a capacității de creditare în perioadele de creștere a 
cererii pentru investiții legate de redresare; subliniază flexibilitatea existentă în punerea 
în aplicare a orientărilor BCE pentru creditele neperformante, inclusiv faptul că băncilor 
cu un nivel deosebit de ridicat al creditelor neperformante li se acordă mai mult timp 
pentru a-și prezenta strategiile de reducere a creditelor neperformante;

32. reamintește că reducerea riscurilor în sectorul bancar ar contribui la o uniune bancară 
mai stabilă, puternică și orientată spre creștere economică; ia act, în această privință, de 
acordul politic la care s-a ajuns privind propunerea Comisiei de directivă privind 
administratorii de credite și cumpărătorii de credite, care va încuraja dezvoltarea unor 
piețe secundare pentru creditele neperformante în UE și care urmărește să ajute băncile 
să reducă stocurile de credite neperformante din bilanțurile lor;

33. recunoaște rolul jucat de bănci în sprijinirea întreprinderilor și a economiei reale în 
timpul pandemiei în unele state membre; subliniază că băncile ar trebui să evalueze 
atent soliditatea financiară și viabilitatea întreprinderilor, să colaboreze proactiv cu 
debitorii aflați în dificultate în vederea gestionării expunerilor acestora și să ofere 
opțiuni de finanțare și restructurare viabile sau opțiuni alternative adecvate sectoarelor 

1 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 
privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE 
a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).



și companiilor viabile, în special IMM-urilor, cu scopul a se asigura că sunt prevenite 
nerambursările, dacă este posibil, și că întreprinderile și consumatorii nu riscă să se 
supraîndatoreze; subliniază că cadrul prudențial ar trebui să fie modificat în mod 
consistent pentru a permite și a încuraja aplicarea măsurilor de restructurare datorată 
dificultăților financiare în cazul întreprinderilor și gospodăriilor unde băncile evaluează 
că perspectiva redresării rămâne ridicată și solicită eliminarea tuturor obstacolelor de 
reglementare din calea aplicării unor astfel de măsuri; îndeamnă băncile să ia în 
considerare, în ultimă instanță, ieșirea de pe piață a companiilor neviabile într-o manieră 
structurată; consideră că băncile ar trebui să asigure transmiterea adecvată a creditelor 
din Eurosistem către economia reală; salută acțiunile incluse în comunicarea Comisiei 
din 24 septembrie 2020 intitulată „O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și 
întreprinderi: un nou plan de acțiune” (COM(2020)0590) și în anexa la aceasta 
referitoare la direcționarea IMM-urilor către furnizorii de finanțare alternativă în cazul 
în care li se respinge cererea de credit;

34. solicită autorităților europene de supraveghere să-și utilizeze pe deplin competențele 
pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, inclusiv, după caz, 
competențele de intervenție asupra produselor, în cazul în care produsele financiare și 
de credit au cauzat sau este posibil să cauzeze prejudicii consumatorilor;

35. subliniază importanța protejării drepturilor consumatorilor, în special în ceea ce privește 
clauzele contractuale și practicile neloiale și agresive, comisioanele bancare, 
transparența costurilor produselor, profitabilitatea și riscurile; observă că uniunea 
bancară nu dispune încă de instrumente eficace de soluționare a problemelor cu care se 
confruntă consumatorii, cum ar fi practicile comerciale neloiale și complexitatea 
artificială; invită, în acest sens, ABE să acorde mai multă atenție îndeplinirii mandatului 
său în ceea ce privește colectarea, analizarea și raportarea adecvată a tendințelor 
consumatorilor și, de asemenea, în ceea ce privește revizuirea și coordonarea 
inițiativelor de formare și educație financiară ale autorităților competente; invită 
Comisia să examineze clauzele abuzive și practicile neloiale utilizate de sectorul bancar 
în contractele încheiate cu consumatorii și să asigure punerea în aplicare efectivă și 
rapidă de către toate statele membre a Directivei privind clauzele contractuale abuzive1, 
utilizând toate mijloacele existente;

36. ia act de faptul că pierderile din credite preconizate, în combinație cu mediul actual 
caracterizat de rate scăzute ale dobânzilor, ar putea afecta negativ profitabilitatea 
băncilor; subliniază că este necesar ca băncile să își reajusteze modelele de afaceri în 
direcția unor strategii mai sustenabile, de reducere a costurilor și avansate tehnologic și 
să efectueze orientarea strategică și supravegherea prudentă a funcțiilor comerciale, cu 
respectarea deplină a drepturilor consumatorilor; subliniază că este important să se 
garanteze că deciziile de provizionare ale băncilor pentru a sprijini capacitatea lor de 
creditare nu sunt amânate în mod nejustificat, în special când cererea de credite crește;

37. este alarmat de faptul că recentele crize bancare au arătat că, în cadrul practicilor lor 
curente, instituțiile de credit au efectuat vânzări inadecvate de obligațiuni și alte produse 
financiare clienților de retail; regretă că punerea în aplicare a dispozițiilor BRRD 
privind protecția consumatorilor în ceea ce privește cerințele minime de fonduri proprii 
și datorii eligibile (MREL) a fost fragmentată; îndeamnă Comisia să evalueze vânzările 

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, p. 29).



abuzive de produse financiare de către instituțiile bancare și, pe baza constatărilor, să 
prezinte propuneri adecvate, inclusiv în viitoarea revizuire a BRRD;

38. consideră că ar trebui documentate mai bine posibilele beneficii ale consolidării 
bancare, atât în UE, cât și la nivel transfrontalier, în abordarea profitabilității scăzute, a 
supracapacităților și a fragmentării sectorului bancar; recunoaște tendința sectorului 
bancar de a se implica în consolidare și subliniază, în acest context, ghidul BCE privind 
abordarea consolidării din perspectiva de supraveghere, sprijinind combinările 
comerciale bine concepute și bine executate; subliniază beneficiile protejării 
diversității/pluralității sectoarelor financiare în consolidarea încrederii sistemice și 
menținerea stabilității financiare; invită Comisia să ia în considerare și să dea curs 
concluziilor evaluării din 2021 a Consiliului pentru Stabilitate Financiară cu privire la 
efectele reformelor referitoare la instituțiile „prea mari pentru a fi lăsate să eșueze” 
asupra sistemului financiar;

39. regretă faptul că problema țării de origine și a țării gazdă rămâne o provocare pentru 
finalizarea uniunii bancare și consideră că introducerea EDIS face parte din soluție, în 
paralel cu alte măsuri de reducere a riscurilor; este îngrijorat de faptul că, în cazul unei 
creșteri a nivelului creditelor neperformante pe măsură ce măsurile de sprijin public 
încep să se reducă, țările de origine și țările gazdă ar putea introduce măsuri pentru a 
proteja activele și ar proceda la o nouă delimitare a fondurilor; subliniază că băncile 
trebuie să fie în măsură să își desfășoare activitatea la nivel transfrontalier, gestionându-
și totodată capitalul și lichiditatea la un nivel consolidat, cu garanții credibile și 
executabile pentru țările gazdă privind disponibilitatea resurselor și impactul asupra 
stabilității financiare, pentru a-și diversifica riscurile și a remedia orice lipsă de 
profitabilitate; consideră că este nevoie de o armonizare treptată în domeniile în care se 
aplică opțiuni și marje de apreciere naționale, inclusiv în domeniul legislației în materie 
de insolvență, pentru a facilita planificarea rezoluțiilor pentru grupurile bancare 
transfrontaliere din uniunea bancară;

40. este îngrijorat că pe măsură ce statele membre vând tot mai multe obligațiuni suverane, 
crește și cota datoriei suverane în bilanțurile băncilor, fapt care ar putea agrava legătura 
dintre bănci și entitățile suverane; este de opinie că înființarea instrumentului 
NextGenerationEU va oferi active europene de înaltă calitate și cu grad scăzut de risc, 
permițând reechilibrarea obligațiunilor suverane în bilanțurile băncilor și contribuind la 
reducerea spiralei negative dintre bănci și entitățile suverane; subliniază că instrumentul 
NextGenerationEU va juca un rol important în sprijinirea redresării și trebuie să 
servească drept oportunitate de a spori investițiile și de a implementa reformele 
necesare în fiecare stat membru, pe baza criteriilor convenite, precum și de a aduce o 
contribuție suplimentară la consolidarea sistemului bancar european;

41. consideră că pentru soluționarea problemelor legate de țările de origine și țările gazdă, 
pentru ruperea legăturii dintre bănci și entitățile suverane și pentru sprijinirea eforturilor 
de consolidare bancară ar fi nevoie de introducerea unei plase de siguranță paneuropene, 
de elaborarea și de punerea în aplicare a unor acorduri de sprijin financiar intragrup ca 
parte a planurilor de redresare ale băncilor, precum și de armonizarea treptată în 
domeniile în care se aplică opțiuni și marje de apreciere naționale, inclusiv în domeniul 
insolvenței, continuând totodată eforturile de reducere a riscurilor;

42. repetă faptul că cadrul de reglementare privind tratamentul prudențial al datoriei 
suverane trebuie să fie în concordanță cu standardele internaționale;



43. subliniază rolul important al unor structuri solide de guvernanță internă în cadrul 
băncilor și subliniază deficiențele identificate la nivelul acestora în procesul de 
supraveghere și evaluare (SREP) din 2020 al MUS, care s-a axat pe modalitatea în care 
băncile au gestionat riscul legat de criză pentru capital și lichiditate, ținând seama de 
circumstanțele excepționale care afectează fiecare bancă; salută abordarea specifică a 
colectării de informații pentru evaluarea capitalului și a lichidității; subliniază că este 
importantă adoptarea celor mai înalte standarde și a unor condiții de concurență 
echitabile în evaluările „în materie de competență și onorabilitate” ale membrilor 
consiliilor de administrație ale băncilor, care în prezent sunt interpretate diferit de la un 
stat membru la altul din cauza transpunerii extrem de diferite a Directivei privind 
cerințele de capital; solicită, prin urmare, continuarea armonizării în acest domeniu; 
insistă că evaluările „în materie de competență și onorabilitate” efectuate de autoritățile 
competente trebuie să aibă loc întotdeauna ex-ante și nu ex-post; aprobă planul BCE de 
a-și revizui ghidul actual pentru evaluarea în materie de competență și onorabilitate din 
2021, pentru a-și preciza așteptările în materie de supraveghere privind calitatea 
membrilor consiliilor de administrație; așteaptă propunerile BCE privind un de pachet 
de măsuri menite să îmbunătățească supravegherea în materie de competență și 
onorabilitate; încurajează, în această privință, să se aibă în vedere ca cerințele în materie 
de competență și onorabilitate să fie integrate în Regulamentul privind cerințele de 
capital;

44. ia act de faptul că testul de rezistență la nivelul UE lansat la 29 ianuarie 2021 urmărește 
să testeze traiectoriile de capital ale băncilor în situație de deteriorare a calității 
activelor, în scenariul unui mediu caracterizat de rate scăzute ale dobânzilor; invită ABE 
să extindă sfera exercițiilor ulterioare de teste de rezistență, deoarece eșantionul de 51 
de bănci selectate în cadrul exercițiului este considerat prea restrâns; subliniază că 
realizarea de teste de rezistență și, la momentul oportun, de evaluări ale calității 
activelor pe un eșantion continuu de instituții mai puțin semnificative sunt exerciții 
importante pentru a consolida încrederea;

45. salută eforturile MUS de a oferi orientări și claritate băncilor pentru autoevaluare și 
raportarea adecvată a riscurilor legate de mediu și de schimbările climatice; subliniază 
că este necesară mai multă presiune în materie de supraveghere pentru ca instituțiile 
financiare să prezinte în mod adecvat riscurile legate de climă și de mediu; consideră că 
testul de rezistență la riscurile climatice din cadrul MUS este un pas important în 
evaluarea practicilor băncilor și în identificarea unor domenii concrete care pot fi 
îmbunătățite; salută, în acest context, recomandarea din Ghidul BCE privind riscurile 
legate de climă și de mediu, care consolidează abordarea strategică și cuprinzătoare a 
combaterii riscului legat de climă; sprijină ideea ca băncile să elaboreze în 2021 
autoevaluări și planuri de acțiune, urmate de un control de supraveghere a acțiunilor 
băncilor în 2022; consideră că aceste autoevaluări și rapoarte trebuie să urmeze 
principiul proporționalității și nu trebuie să aducă atingere capacității și competitivității 
băncilor; ia act de inițiativa ABE de a desfășura un exercițiu-pilot la nivelul UE privind 
riscurile climatice și ia act de constatările sale potrivit cărora este nevoie să se dezvăluie 
mai multe informații privind strategiile de tranziție și emisiile de gaze cu efect de seră, 
pentru a permite băncilor și autorităților de supraveghere să evalueze cu mai multă 
precizie riscurile climatice; reamintește că investițiile în activități economice 
nesustenabile și creditarea acestora pot conduce la active depreciate sau investiții 
irecuperabile;

46. ia act de rolul ABE în conducerea, coordonarea și monitorizarea luptei sectorului 



financiar al UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului; salută eforturile 
depuse de BCE în ultimii doi ani pentru a consolida schimbul de informații dintre MUS 
și autoritățile de supraveghere în domeniul combaterii spălării banilor/finanțării 
terorismului, pentru a ține mai bine seama de aspectele legate de combaterea spălării 
banilor în cadrul măsurilor de supraveghere prudențială; solicită ca această 
responsabilitate să fie însoțită de finanțare și de resurse adecvate; salută sprijinul ABE 
pentru funcționarea și punerea în practică individuală a competențelor de supraveghere 
în materie de combatere a spălării banilor la nivelul statelor membre și solicită acțiuni 
suplimentare pentru a garanta că supravegherea privind combaterea spălării 
banilor/combaterea finanțării terorismului este bazată pe riscuri, proporțională și 
efectivă; subliniază abordările diferite ale supravegherii privind combaterea spălării 
banilor/combaterea finanțării terorismului adoptate de autoritățile naționale și aplicarea 
diferită a legislației UE, care pot conduce la arbitraj de reglementare; încurajează 
transformarea parțială a dispozițiilor Directivei privind combaterea spălării banilor într-
un regulament; regretă că mai multe state membre nu au transpus încă pe deplin a patra 
și a cincea directivă privind combaterea spălării banilor și că în și mai multe state 
membre s-au demonstrat deficiențe grave în punerea efectivă în aplicare a acestor 
directive; salută faptul că Comisia a început să inițieze proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și invită Comisia să inițieze astfel de proceduri și pentru 
celelalte cazuri în care directivele privind combaterea spălării banilor nu au fost 
transpuse sau puse în aplicare; ia act de al doilea mandat al ABE de a crea o bază de 
date privind combaterea spălării banilor, preconizată a fi dezvoltată în 2021, și de a 
îmbunătăți cooperarea și schimbul de informații între autoritățile europene; subliniază 
că colegiile de combatere a spălării banilor pentru grupurile transfrontaliere, incluzând 
toate autoritățile de combatere a spălării banilor din jurisdicțiile în care operează grupul, 
joacă un rol important în evaluarea performanțelor grupului în materie de combatere a 
spălării banilor;

47. salută planul de acțiune al Comisiei pentru o politică amplă a Uniunii în materie de 
prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, publicat la 7 mai 2020; invită 
Comisia să adopte rapid pachetul legislativ privind combaterea spălării banilor; 
îndeamnă Comisia să prezinte o propunere de înființare a unei autorități europene de 
supraveghere a combaterii spălării banilor; subliniază că domeniul de aplicare al 
cadrului de combatere a spălării a banilor ar trebui să includă și emitenții și furnizorii de 
criptoactive; invită Comisia să aibă în vedere crearea unei unități europene de informații 
financiare (FIU);

48. subliniază rolul important al sectorului bancar în lupta împotriva evitării obligațiilor 
fiscale; reiterează poziția Parlamentului potrivit căreia este nevoie de amplificarea 
auditurilor și de cerințe de cunoaștere a clientelei pentru tranzacțiile care implică țări ce 
figurează în anexa I sau II la lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

49. salută pachetul privind finanțele digitale al Comisiei; consideră că propunerile Comisiei 
privind piețele criptoactivelor și reziliența operațională digitală sunt oportune, utile și 
necesare; subliniază că, deși finanțele digitale măresc opțiunile de finanțare pentru 
consumatori și întreprinderi, protecția consumatorilor și stabilitatea financiară ar trebui 
protejate;

50. ia act de retragerea Regatului Unit din UE; recunoaște progresele înregistrate de multe 
bănci semnificative în ceea ce privește modelele lor operaționale-țintă post-Brexit, astfel 
cum au fost convenite cu MUS, și sprijină eforturile MUS de a monitoriza progresele 



legate de aceste modele în domeniul activelor, al personalului și al practicilor de 
înregistrare contabilă; reiterează că, în contextul relocării întreprinderilor în UE, 
instituțiile fictive nu pot fi acceptate în zona euro; consideră că ar trebui soluționate 
lacunele de reglementare existente în cadrul juridic al UE pentru a consolida 
supravegherea și reamintește că MUS și-a asumat responsabilitatea directă pentru 
supravegherea prudențială a firmelor de investiții de importanță sistemică, de la intrarea 
în vigoare a Regulamentului revizuit privind firmele de investiții1, în iunie 2021;

51. subliniază că este important să fie menținute condiții de concurență echitabile în spațiul 
de reglementare și să fie prevenită uniformizarea la un nivel inferior a reglementărilor; 
ia act, în acest context, că memorandumul de înțelegere dintre BCE și autoritățile din 
Regatul Unit, care se bazează pe modelul negociat de ABE și care include 
supravegherea prudențială în afara sistemelor de asigurare și de pensii, care a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2021, oferă un fundament solid pentru cooperarea în materie de 
supraveghere dintre MUS și Autoritatea de Reglementare Prudențială din Regatul Unit, 
punând accentul pe schimbul de informații și tratamentul reciproc al grupurilor bancare 
transfrontaliere și în perspectiva partajării responsabilităților legate de supravegherea 
sucursalelor; 

52. observă că respectarea principiului proporționalității este esențială pentru ca 
supravegherea bancară să funcționeze, în special pentru instituțiile mai mici;

Rezoluția

53. are încredere că introducerea unui mecanism de sprijin în Fondul unic de rezoluție 
(FUR) în 2022, cu doi ani mai devreme decât se prevăzuse inițial, sub forma unei linii 
de credit reînnoibil automat din MES, care asigură astfel un dispozitiv de siguranță 
pentru rezoluțiile bancare în uniunea bancară, va consolida cadrul de gestionare a 
crizelor și este un pas important în direcția finalizării uniunii bancare; observă că 
datorită acumulării semnificative de fonduri în FUR, combinată cu mecanismul de 
sprijin comun, Comitetului Unic de Rezoluție va putea avea acces la fonduri combinate 
cu mult peste nivelul de 100 de miliarde de euro; ia act de necesitatea ca riscurile din 
sistemele bancare să fie în continuare reduse, în paralel cu instituirea EDIS;

54. insistă că băncile să fie singurele responsabile pentru performanțele lor, în loc să fie 
lăsați contribuabilii să susțină povara unui cadru de gestionare a crizelor;

55. salută faptul că deși SRB nu a fost nevoit să întreprindă acțiuni de rezoluție în 2020, a 
colaborat totuși în mod meticulos cu MUS la cazurile aproape de criză; ia act de 
măsurile de ajutor și de flexibilitatea acordată de SRB pentru realizarea obiectivelor 
intermediare MREL, fără a pune în pericol posibilitatea de rezoluție; subliniază că 
informațiile despre aceste măsuri rămân extrem de limitate pe site-ul SRB; îndeamnă 
SRB să sporească transparența și, în special, să facă publice orientările urmate de 
echipele interne de rezoluție în aplicarea măsurilor de ajutor legate de COVID-19; ia act 
de politica MREL din 2020 elaborată de SRB și de raportarea specifică pentru MREL în 
temeiul cadrelor BRRD; apreciază progresele înregistrate de actualul ciclu de 
planificare a rezoluțiilor pentru 2021 și reiterează că stabilirea proporțională a MREL 

1 Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții (JO L 314, 
5.12.2019, p. 1).



constituie unul dintre elementele-cheie pentru consolidarea posibilității de rezoluție a 
băncilor, asigurând totodată o mai mare stabilitate financiară;

56. subliniază că suprapunerile existente dintre cerințele pentru utilizarea măsurilor de 
intervenție timpurie și competențele standard de supraveghere ale BCE pot împiedica 
punerea în aplicare a măsurilor de intervenție timpurie; insistă, în acest context, că 
această suprapunere ar trebui eliminată și are încredere că se va clarifica temeiul juridic 
pentru fiecare instrument pentru a asigura aplicarea adecvată și treptată a măsurilor; 
aprobă, în acest context, având în vedere recomandarea CCE privind pragurile 
cuantificate pentru declanșarea măsurilor de intervenție timpurie, utilizarea unor acțiuni 
rapide de supraveghere, evitând în același timp automatismul;

57. este de opinie că trebuie facilitată lichidarea băncilor în cazul cărora SRB sau 
autoritatea națională de rezoluție consideră că nu există un interes public pentru 
rezoluție; ia act de faptul că strategia de „vânzare a activității” poate fi un instrument 
important care să fie utilizat de SRB ca modalitate de a reduce la minimum pierderile în 
procesul de rezoluție; recunoaște necesitatea unui cadru mai armonizat privind ieșirea 
de pe piață în caz de insolvență pentru a evita situațiile de incertitudine și pentru a 
asigura alinierea prevederilor legate de retragerea licenței unei bănci; recunoaște că 
măsurile alternative din cadrul sistemelor de garantare a depozitelor (SGD) pentru a 
finanța transferurile de depozite pot juca un rol important în astfel de cazuri, în special 
pentru băncile mici și mijlocii, atât timp cât acestea nu sunt în detrimentul protecției 
deponenților, iar SGD este suficient finanțat, ca modalitate de a reduce la minimum 
contribuțiile contribuabililor și distrugerea valorii și de a asigura stabilitatea financiară 
și, de asemenea, în alte cazuri, pot elimina decalajul dintre condiția prealabilă de 
recapitalizare internă de 8 % pentru accesul la fondul de rezoluție și capacitatea reală a 
băncii de a absorbi pierderile, excluzând depozitele care urmează să fie transferate; 
subliniază că astfel de intervenții ar trebui să facă obiectul aplicării stricte a principiului 
celui mai mic cost; solicită, prin urmare, Comisiei să asigure mai multă claritate pentru 
principiul celui mai mic cost și pentru condițiile de utilizare a fondurilor SGD;

58. constată că actuala diversitate a regimurilor de insolvență este o sursă de incertitudine 
legată de rezultatul procedurilor de lichidare; consideră că, pentru ca uniunea bancară să 
funcționeze eficient, legislația privind insolvența bancară trebuie armonizată mai mult; 
invită Comisia ca, în urma unui studiu detaliat și a consultării cu autoritățile și 
parlamentele naționale, să reflecteze asupra promovării unei mai mari armonizări a 
aspectelor specifice ale legislațiilor naționale existente în materie de insolvență, precum 
și asupra condițiilor de utilizare a finanțării externe, astfel încât să asigure alinierea 
stimulentelor și condiții de concurență echitabile;

59. consideră că este util, în special, să se adopte o abordare specifică în ceea ce privește 
armonizarea ierarhiei creditorilor în procedurile de insolvență bancară, pentru a extinde 
acoperirea finanțării prin sistemele de garantare a depozitelor în caz de rezoluție și în 
alte măsuri decât plățile, atât timp cât sistemele sunt suficient finanțate;

60. consideră că este necesar să se depună eforturi pentru ca rezoluția să funcționeze în 
cazul mai multor bănci, motiv pentru care trebuie să se reexamineze evaluarea 
interesului public pentru a crește transparența și previzibilitatea ex-ante privind 
rezultatele sale preconizate și pentru ca instrumentele de rezoluție să poată fi aplicate 
unui grup mai larg de bănci, în special băncilor de dimensiune medie, și pentru a oferi 
claritatea necesară pentru a garanta niveluri mai coerente și proporționale ale MREL; ia 



act de activitatea în curs a SRB în această privință; solicită să fie abordate 
neconcordanțele dintre evaluările interne ale echipelor de rezoluție cu privire la funcțiile 
critice, astfel cum se menționează în raportul CCE din 2021 privind planificarea 
rezoluției în cadrul MUR; subliniază totodată necesitatea de a revizui în mod coerent 
normele privind ajutoarele de stat și comunicarea Comisiei din 2013 privind sectorul 
bancar, pentru a se reflecta progresele înregistrate în implementarea și ameliorarea 
cadrului de gestionare a crizelor și a avea coerență cu cerințele BRRD, ținând seama în 
mod adecvat de recentele hotărâri ale Curții Europene de Justiție; ia act, în plus, de 
recomandarea CCE din 2021 adresată SRB de a respecta cadrul unic de reglementare 
stabilind, în fiecare plan de rezoluție,  obstacolele semnificative care afectează 
posibilitatea de rezoluție, precum și de a proceda în mod corespunzător pentru 
eliminarea acestor obstacole;

61. sprijină ideea ca, în contextul revizuirii cadrului de gestionare a crizelor, să se ia în 
considerare rolul planurilor de redresare și rezoluție ale grupurilor, precum și 
implementarea lor practică, cu scopul de a asigura o gestionare mai eficientă a 
dificultăților în sectorul bancar transfrontalier; ia act de propunerile de a oferi grupurilor 
bancare opțiunea ca filialele și societățile-mamă să încheie acorduri formale pentru a-și 
oferi reciproc sprijin sub formă de lichidități, precum și de a corela acest sprijin cu 
planurile lor de redresare a grupului, pentru a facilita utilizarea dispozițiilor existente 
într-o manieră echilibrată în țările de origine și în țările gazdă; consideră că autoritățile 
competente ar trebui să fie implicate în punerea în aplicare a unor astfel de acorduri 
formale atunci când este necesar; constată că aceste planuri de redresare și rezoluție a 
grupurilor ar putea contribui la calibrarea MREL și că contribuțiile băncilor la diversele 
dispozitive de siguranță s-ar baza cu adevărat pe riscuri, reflectând probabilitatea și 
amploarea utilizării acestor dispozitive de siguranță, în acord cu strategia preferată de 
gestionare a crizelor;

Asigurarea depozitelor

62. subliniază că este important ca deponenții din întreaga uniune bancară să beneficieze de 
același nivel de protecție a economiilor lor, indiferent unde se situează banca lor; 
subliniază că implementarea măsurii prin care DGSD garantează până la 100 000 EUR 
în depozite bancare urmărește să contribuie la un nivel mai ridicat de protecție a 
depozitelor; ia act de încercarea Comisiei de a consolida și mai mult încrederea 
cetățenilor în protecția depozitelor prin introducerea unui sistem european de asigurare a 
depozitelor (EDIS); recunoaște totodată importanța EDIS în reducerea legăturii dintre 
bănci și entitățile suverane;

63. subliniază importanța proporționalității contribuțiilor la SGD cu riscurile; avertizează că 
lipsa unei abordări bazate pe riscuri poate crea riscuri de hazard moral și parazitism, 
conducând la subvenționarea unor modele de afaceri speculative prin unele 
conservatoare; subliniază că și contribuțiile la un viitor EDIS trebuie să fie 
proporționale cu riscurile; subliniază că riscurile idiosincratice din diferite instituții sunt 
încă diferite în cadrul uniunii bancare; reiterează că este necesar ca toți membrii uniunii 
bancare să transpună BRRD și DGSD, pentru a asigura reducerea omogenă a riscurilor 
la nivelul uniunii bancare;

64. ia act de revizuirea cadrului de gestionare a crizelor și de asigurare a depozitelor și de 
opțiunea intermediară privind un EDIS hibrid, ca un prim pas către finalizarea deplină a 
EDIS, în conformitate cu propunerea Comisiei din 2015, bazată pe ideea unui nou fond 



central care coexistă cu fondurile rămase la nivelul sistemelor naționale de garantare a 
depozitelor și combinat cu o creștere proporțională a rolului SRB; atrage atenția asupra 
interconexiunilor puternice dintre gestionarea crizelor și EDIS și necesitatea de a le trata 
în comun, pentru a evita renaționalizarea uniunii bancare și a menține condiții de 
concurență echitabile; subliniază, în acest context, că revizuirea cadrului de gestionare a 
crizelor și de asigurare a depozitelor ar trebui să vizeze îmbunătățirea coerenței și 
consecvenței cadrului;

65. invită Comisia să ia măsuri suplimentare pentru a relansa negocierile privind EDIS prin 
intermediul unui plan de lucru bazat pe foi de parcurs; solicită un angajament ferm din 
partea statelor membre de a lucra la un acord care să fie în concordanță cu interesele 
Uniunii în ansamblu; își declară angajamentul de a depune eforturi pentru încheierea 
unui acord privind EDIS și de a-și continua activitatea legată de măsurile de reducere a 
riscurilor;

66. invită Comisia să țină seama în mod corespunzător de rolul sistemelor instituționale de 
protecție în protejarea și stabilizarea instituțiilor membre;

°

° °

67. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


