
Rezumat 
Programul de lucru al ABE pentru 2022 a fost elaborat ținând seama de mandatele existente și 
preconizate ale colegiuitorilor și de sarcinile care decurg din regulamentul de instituire a ABE, 
inclusiv evaluarea EBA privind situația actuală a sectorului bancar european. În 2022, activitatea 
ABE va consta, în mare parte, în continuarea activității desfășurate în 2021. Dezvoltarea în 
continuare a unui cadru relevant de mediu, social și de guvernanță (MSG) pentru bănci și 
monitorizarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra bilanțurilor acestora vor rămâne în prim 
plan. În plus, se preconizează că transpunerea cadrului Basel III în UE și implementarea strategiei 
UE privind finanțele digitale1, în special propunerile legislative referitoare la Actul privind reziliența 
operațională digitală (DORA) și la piețele criptoactivelor (MiCA), vor reprezenta factori importanți 
ai activității ABE în 2022. 

Programul de lucru pentru 2022 a fost elaborat luând în considerare cele cinci priorități strategice 
verticale și două priorități strategice orizontale aprobate de Consiliul supraveghetorilor al ABE în 
ianuarie 2021 în contextul documentului unic de programare (DOCUP) pentru perioada 2022-2024. 
O primă versiune a programului de lucru pentru 2022 a fost inclusă în DOCUP, prioritățile fiind 
confirmate și ușor ajustate în funcție de evoluțiile observate în prima jumătate a anului 2021. 
Programul de lucru a beneficiat, de asemenea, de contribuția ACP la sfârșitul lunii iunie 2021, 
pentru a ține seama de anumite particularități (precum în cazul instituțiilor mici și cu un grad redus 
de complexitate). De asemenea, Autoritatea va lua în considerare un nou ciclu de priorități 
strategice de supraveghere la nivelul Uniunii și va implementa un nou plan de lucru pentru 
evaluarea inter pares, ambele pentru perioada 2022-2023, astfel cum se solicită în actualizarea 
Regulamentului ABE („revizuirea AES”). 

Priorități pentru 2022 

 

 

 
1 Pachetul de finanțare digitală | Comisia Europeană (europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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Prioritățile multianuale vor ghida intensitatea activității ABE. Acestea pot fi grupate în 25 de 
activități principale, dintre care 14 sunt legate de politică și convergență, 5 de evaluarea riscurilor 
și date și 6 de coordonare și sprijin. Pentru a promova sinergiile și eficiența, numărul total de 
activități a fost eficientizat cu 30 % față de 2021, iar ABE și-a ajustat, de asemenea, structura 
organizatorică la 1 iunie 2021. 
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