
Suntem o Agenție a UE cu un număr total de 
215 angajați din toată Europa.

Misiunea noastră continuă

ABE lucrează pentru dumneavoastră

Mai mult  >

În perioada pandemiei de Covid-19, am livrat 
122 de produse de reglementare, inclusiv 
standarde tehnice, ghiduri, opinii și rapoarte 
pentru a construi un sector financiar mai 
sigur pentru dumneavoastră.

Defalcare pe sexe

Femei 48,80 %
Bărbați 51,20 %

Participăm la crearea unui 
cadru unic de standarde 
obligatorii pentru 
instituțiile financiare din UE. 
Aceste condiții echitabile de 
concurență consolidează 
sectorul bancar al UE și 
contribuie la protejarea 
deponenților, 
investitorilor, 
consumatorilor și a 
dumneavoastră.

Reducerea riscurilor

Păstrarea banilor dumneavoastră în 
siguranță
Când firmele dau faliment, pierderile ar trebui 
absorbite de investitori și de acționari, nu de 
contribuabili.

În 2022, vom publica un  raport cu privire la 
cerința minimă de fonduri proprii și datorii 
eligibile (MREL) necesar în acest scop, urmat de 
un studiu de impact.

Definirea datelor o singură dată 
și raportarea o singură dată

Depunem eforturi pentru a realiza un   sistem 
integrat de raportare care să creeze un 
ecosistem unic, cu  un proces de raportare 
simplificat atât pentru instituțiile care 
raportează, cât și pentru autorități.

Armonizarea implementării 
normelor privind riscul de piață
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2021 - 2025 este ultima noastră etapă pentru 
stabilirea de norme noi pentru firmele de investiții.

29 de produse de reglementare, adaptate la 
dimensiunea și activitățile unei firme, vor 
ține sub control riscurile și vor mări 
transparența.

NOI REGULI 
PENTRU

FIRMELE DE 
INVESTIȚII

Instituțiile riscă să înregistreze pierderi pe măsură 
ce prețurile pieței evoluează. Contribuim la  
armonizarea implementării noului cadru al UE 
privind riscul de piață și la fundamentarea bazei 
tehnice specifice acestuia.

Mai mult >
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• Cerințe minime
• Granularitatea datelor
• Definiți o singură dată

DICȚIONAR DE DATE

• Colectarea și partajarea
datelor

• Raportarea o singură dată

PUNCT CENTRAL DE 
COLECTARE A DATELOR

• Comitetul comun
• Coordonarea între

autorități

GUVERNANȚĂ

Ian. 2022 - Etapa 1 
Explorare - 12 luni

Ian. 2023 - Etapa 2 
Pregătire - 6 luni

Ian. 2024 - Etapa 3 
Dezvoltare - 18 luni

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf


Am analizat impactul și adecvarea cadrului 
Basel lll în vederea implementării sale în UE.

Finalizarea regimului global 
pentru cerințele de capital

Mai mult >

Beneficiile depășesc costurile

Costurile cerințelor mai mari de capital vor fi 
depășite de câștigurile macroeconomice ale 
unui sector bancar mai solid.

În plus, costurile  se vor estompa în timp, 
dar câștigurile  vor fi constante.

Monitorizarea impactului
Colectăm date pentru a sprijini UE să 
urmărească progresul și impactul Basel lll.

În cadrul celui mai recent exercițiu au 
participat 99 de bănci din 17 țări.
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150+
Recomandări

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf


ABE a contribuit în mod semnificativ la 
atenuarea impactului socio-economic al 
Covid-19, acțion ând rapid, hotărât și în mod 
coordonat pe multe fronturi.

În acest fel, băncile au putut asigura 
continuitatea activității și servicii 
adecvate pentru clienți

Pe măsură ce plățile cu cardul 
contactless au crescut, am solicitat 
creșterea limitei superioare a 
acestora la 50 EUR.

După șase săptămâni,  toate 
statele membre ale UE, cu o 
singură excepție, ne-au urmat 
sfatul.

Economia reală

În contextul  telemuncii și al 
serviciilor bancare digitale, 
am publicat ghidul pentru 
menținerea continuității 
activității.

Nu au existat  cazuri de 
perturbări majore în 
instituțiile financiare cauzate 
de atacuri cibernetice legate 
de Covid-19, raportate 
autorităților competente.

Criminalitatea cibernetică

Răspunsul nostru la Covid-19

Mai mult >

€50

Am ajutat la flexibilizarea cerințelor de 
raportare și am solicitat băncilor să 
suspende plata dividendelor.

Activitatea noastră de înlesnire ar elibera 
până la 179 de miliarde EUR pentru a 
acoperi pierderile și a  sprijini no 
iîmprumuturi. 

Reducerea presiunii

179 de miliarde EUR

Mai mult >
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Rapid

Hotărât

Mai mult >

Coordonat

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf


Coordonarea alfabetizării financiare

Protejarea plăților dumneavoastră

Consumatorii au nevoie de ajutor pentru a 
înțelege cum funcționează finanțele. Așadar, 
am publicat un catalog și un raport cu privire la  
educația financiară. Ele cuprind cele mai 
frecvente abordări folosite de autoritățile 
naționale și lecțiile desprinse pentru posibile 
viitoare abordări.

ABE a îmbunătățit  securitatea a miliarde 
de plăți electronice efectuate lunar în UE: 
tranzacțiile vor fi autentificate de 
dumneavoastră prin doi dintre cei   trei 
factori posibili: 

Mai mult >
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Instrumentul 
complementar 

pentru 
reglementarea și 
supravegherea 

conduitei 
financiare

Accent pe 
educarea cu 

privire la 
inovațiile 
financiare

Grupuri țintă 
specifice: 

tinerii
și persoanele în 

vârstă

Ceva ce știți doar 
dumneavoastră

Ceva ce aveți doar 
dumneavoastră

Ceva ce sunteți doar 
dumneavoastră

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf


Instituțiile financiare se bazează din ce în ce 
mai mult pe  tehnologie în relațiile zilnice cu 
clienții.

60 % dintre bănci au raportat o creștere 
bugetară din inovații digitale și folosirea 
noilor tehnologii.

Sector financiar mai inteligent

Ascensiunea tehnologiei

Mai mult >

În acord cu noile  reguli 
ale UE cu privire la 
inteligența artificială, 
vom explora căi care să 
asigure că sectorul 
financiar o folosește într-
un mod sigur, sănătos 
și etic.

Centrul dumneavoastră de cunoștințe

Sprijin tehnologic pentru o 
mai bună reglementare

Facilităm  extinderea în vederea utilizării în 
îndeplinirea obligațiilor reglementate.

Patru firme financiare din cinci consideră că 
inovația va  îmbunătăți managementul 
riscurilor, iar majoritatea autorităților de 
reglementare cred că va  crește eficiența.

Am înființat  centrul ABE de cunoștințe 
FinTech pentru a disemina  bunele practici 
ale sectorului și a stimula inovarea.              

Mai mult >
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Creșterea eficienței

Îmbunătățirea 
gestionării riscurilor

60%

Mai mult >

Centrul unește ecosistemul industriei cu 
interese în noile tehnologii financiare.

CENTRUL 
ABE DE 

CUNOȘTIN
ȚE FINTECH

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf


La nivel global se estimează că infractorii spală 
până la 1,87 bilioane EUR* în fiecare an.

Acești bani murdari finanțează   
criminalitatea organizată și terorismul.

Combaterea spălării banilo

Administrare responsabilă

Când punem în balanță  costurile și 
beneficiile celor 20 de ghiduri pe care le-am 
elaborat, așteptăm un impact net aproape nul 
pentru autoritățile competente.

Gestionarea riscurilor

1,87 bilioane EUR

Mai 
mult  >

Mai mult >

Mai mult >

* sursa: Europol

ABE conduce, coordonează și 
monitorizează lupta UE împotriva 
criminalității financiare.

Dezvoltăm politici, stabilim priorități și 
inițiem investigații. Cele 20 de ghiduri pe 
care le-am elaborat ajută la reducerea la 
minimum a riscurilor asociate.

CONDUCE

MONITORIZEAZĂ COORDONEAZĂ

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


De ce contează factorii ESG

Aducem ESG în sprijinul dumneavoastră

Integrăm ESG în activitatea noastră
cu ajutorul dumneavoastră.

Cu contribuția a peste  1,200 de persoane 
care au răspuns la consultarea noastră, am 
elaborat standarde de reglementare 
pentru publicarea informațiilor ESG pentru 
produse financiare.

O Europă mai verde începe acasă

Ca prim pas pe  calea sustenabilității și 
îmbunătățirii continue, instituim un    sistem 
de management al mediului.

Împreună putem  face diferența.

1,200
Mai mult >
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Băncile trebuie să țină cont de riscurile din 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță
(ESG) 

Aspecte sociale: Grija pentru oameni

Guvernanța: Administrare mai bună

Mediu: Grija pentru planetă

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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