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Rezumat

 În  conformitate  cu  Regulamentul  (UE)  nr.  1093/20101 al  Parlamentului  European  și  al
Consiliului  din  24  noiembrie  2010  de  instituire  a  Autorității  bancare  europene  (ABE),
programul de lucru anual al ABE descrie și rezumă principalele obiective și rezultate ale ABE
din  anul  următor,  care  decurg  din  sarcinile  specificate  în  regulament  și  din  legislația
relevantă a UE privind sectorul bancar. 

 Planificarea programului de lucru al ABE reprezintă un exercițiu esențial pentru stabilirea
obiectivelor  activității  ABE și  a  repartizării  resurselor sale,  permițând stabilirea priorității
corespunzătoare a sarcinilor ABE pentru 2016 în îndeplinirea mandatului său global. Acesta
asigură transparența și răspunderea în fața părților interesate ale ABE, iar la nivel intern este
utilizat pentru a asocia activitățile și procesele cotidiene cu domeniile strategice, acestea
fiind:

A. exercitarea  unui  rol  central  în  contextul  reglementării  și  al  politicii  în  cadrul
elaborării și întreținerii Cadrului Unic de Reglementare;

B. promovarea  dezvoltării  și  coordonării  politicii  rezoluției  și  a  planurilor  de
rezoluție,  precum  și  elaborarea  unor  metode  comune  pentru  rezoluția
instituțiilor  financiare  și  de  credit  aflate  în  curs  de  a  intra  în  dificultate  și
infrastructuri ale pieței financiare; 

C. promovarea  convergenței  practicilor  de  supraveghere  la  un  standard  ridicat
pentru a asigura punerea în aplicare a normelor de reglementare și a celor de
supraveghere în mod egal pe teritoriul tuturor statelor membre;

D. identificarea și  analiza tendințelor,  a riscurilor potențiale și  a vulnerabilităților
care apar sub aspect microprudențial la nivel transfrontalier și transsectorial;

1 Regulamentul (UE) nr. 1022/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 
2013 a modificat Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește conferirea de atribuții 
specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024 / 2013 al Consiliului.
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E. menținerea  și  dezvoltarea  unui  cadru  comun  de  raportare  în  scopuri  de
supraveghere, precum și consolidarea rolului său de platformă de date la nivelul
UE pentru colectarea, utilizarea și diseminarea de date privind bănci din UE;

F. protecția consumatorilor și monitorizarea inovației financiare;

G. asigurarea unor servicii de plată sigure, simple și eficiente în spațiul UE; și 

H. instituirea  ABE  ca  organizație  competentă,  responsabilă  și  profesională,  cu  o
guvernanță corporativă eficace și procese eficiente.

 Fiecare domeniu strategic descrie în detaliu cadrul de reglementare și principalele rezultate
care vor fi prezentate în cursul anului la rubrica „Activități”. 

 Prioritățile și termenele specifice vor fi supuse aprobării de către Consiliul supraveghetorilor
al  ABE,  care  adoptă  programul  de  lucru,  înainte  de  30  septembrie  2015  pe  baza  unei
propuneri din partea Consiliului de administrație. 
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