
Rezumatul programului de activitate al 
ABE pentru 2023 
Programul de activitate al ABE pentru 2023 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 ABE privind situația actuală a sectorului bancar european. 

În acest context, au fost identificate activități și sarcini specifice în conformitate cu prioritățile 
strategice verticale și orizontale aprobate de Consiliul supraveghetorilor ABE în ianuarie 2022 pentru 
anii 2023-2025, în documentul unic de programare (DOCUP) al Autorității. Aceste priorități vor 
orienta intensitatea și organizarea activității necesare pentru îndeplinirea diferitelor sale mandate și 
sarcini. Acestea sunt grupate în 19 de activități principale, din care 10 sunt legate de politică și 
convergență, 5 de evaluarea riscurilor și date și 4 de coordonare și asistență. 

Programul de activitate a beneficiat de recomandările primite de la Comitetul consultativ pentru 
proporționalitate (ACP) al ABE în iulie 2022. Această contribuție va fi abordată în etapa de execuție 
a programului de activitate, iar aplicarea lor va fi comunicată în raportul anual al ABE pentru anul 
2023. 

În comparație cu programul de activitate pentru 2022, s-au introdus ajustări pentru a reflecta noile 
mandate preconizate pentru 2023, în special acordurile politice la care s-a ajuns cu privire la textele 
DORA și MiCA și, în lipsa resurselor specifice prevăzute pentru a lucra la pregătirile pentru aceste noi 
legislații, s-au avut în vedere reprioritizări în alte domenii. 

De asemenea, s-au depus eforturi suplimentare de reducere și raționalizare a activităților pentru 
a clarifica cum contribuie acestea la prioritățile ABE, permițând astfel mai buna organizare și 
coordonare a mandatelor existente și noi ale ABE și, în cele din urmă, apropierea activităților de 
reorganizarea introdusă în 2022. 

După prezentarea de ansamblu a priorităților multianuale, programul de activitate al ABE pentru 
2023 se axează, în primul capitol, pe prioritățile anului. Capitolul doi conține detalii cu privire la 
activitățile pe care ABE le va desfășura în 2023, având pentru fiecare dintre cele 19 de activități o 
scurtă descriere a activității și a priorităților la care contribuie, precum și o prezentare generală 
a principalelor rezultate care trebuie obținute și până la ce dată. S-au identificat sarcini care ar putea 
fi reprioritizate ca urmare a limitărilor resurselor menționate anterior. Două anexe, una cu 
organigrama, a doua cu alocarea resurselor pe activități, completează programul de activitate al EBA 
pentru 2023. 
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