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Rezumat
1. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 1 al Parlamentului European și al
Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității bancare europene (ABE),
programul de lucru multianual al ABE pentru perioada 2016-2018 descrie contextul în care
funcționează ABE, misiunea ABE, obiectivele ABE și evoluția activităților ABE în perioada
2016-2018 în cadrul principalelor domenii strategice care decurg din sarcinile specificate în
regulament și din legislația relevantă a UE privind sectorul bancar.
2. Programele de lucru anuale și multianuale pentru perioada 2016-2018 au fost elaborate
ținându-se cont de diferitele acte juridice și propuneri legislative din cursul anului 2015 în
domeniul reglementării financiare și bancare. Aici se includ mandatele noi alocate către ABE,
precum și sarcinile și mandatele ABE existente, cu precădere cele prevăzute în legislația
privind cerințele de capital (CRD IV/CRR) și Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor
bancare (BRRD) sau Directiva privind sistemele de garantare a depozitelor (DGSD), precum și
Regulamentul privind auditul, Directiva privind combaterea spălării banilor (AMLD),
Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR), reglementările privind
tranzacțiile, Regulamentul privind depozitarii centrali pentru instrumente financiare (CSDR),
Directiva privind conglomeratele financiare (FICOD), regulamentul [avut în vedere] privind
măsurile structurale în sectorul bancar din UE și Regulamentul privind comisioanele
interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul, care a fost aprobat recent, precum și
Directiva privind serviciile de plată (PSD2).
3. Multe dintre standardele tehnice și ghidurile ABE reprezintă rezultatul modificărilor
semnificative aduse cadrului legislativ bancar din UE și sunt prevăzute a fi finalizate până la
sfârșitul anului 2016. În consecință, ABE își va schimba obiectivul, trecând de la elaborarea de
standarde tehnice și ghiduri la consolidarea continuă a rolului său de dezvoltare a unei culturi
de supraveghere comune în UE și a unor practici de supraveghere consecvente, precum și de
asigurare a unor proceduri uniforme și a unor metode consecvente în spațiul UE. În plus, ABE
își va consolida rolul de platformă de date la nivelul UE și își va perfecționa capacitatea de
analiză a riscurilor prin dezvoltarea continuă a infrastructurii sale de date.

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.
1

