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Programul de lucru al ABE pentru 2018
Rezumat
1. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din
24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității bancare europene, programul de lucru al ABE prezintă o
imagine de ansamblu cuprinzătoare a obiectivelor și a activităților autorității pentru următorii ani,
conform mandatului său și ambițiilor Consiliului de administrație.
2. Planificarea programului de lucru al ABE reprezintă un exercițiu esențial pentru stabilirea obiectivelor
activității acesteia și a repartizării resurselor sale, asigurând stabilirea priorității corespunzătoare a
sarcinilor ABE pentru 2018. Programul de lucru al ABE cuprinde programul anual și programul
multianual.
3. Programul de lucru multianual pentru perioada 2018-2021 este definit de domeniile strategice
propuse de ABE pentru următorii ani și sintetizează principalele obiective care decurg din mandatele
prevăzute în regulament și din legislația UE relevantă din sectorul bancar.
4. Fiecare domeniu strategic este completat de activitățile programului de lucru anual, care detaliază
sarcinile care urmează a fi realizate în cursul anului și resursele necesare în acest scop. Acestea
asigură transparența și răspunderea ABE în fața părților sale interesate, iar la nivel intern au rolul de
a corela activitățile și procesele cotidiene cu domeniile strategice.
5. ABE se așteaptă la un număr semnificativ de reforme legislative din partea Comisiei Europene (astfel
cum se reflectă în prezentul document), care vor afecta activitatea planificată pentru 2018. Acestea
sunt: (i) revizuirea Regulamentului privind cerințele de capital și consecințele revizuirii portofoliului
de tranzacționare de către Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară; (ii) punerea în
aplicare a capacității totale de absorbție a pierderilor; (iii) acțiunile subsecvente dezbaterii privind
proporționalitatea cadrului de reglementare; și (iv) posibile mandate determinate de legislația
referitoare la obligațiunile garantate.
6. ABE a primit și mandate noi care sunt deja incluse în prezentul document. Acestea sunt: (i) mandate
privind cadrul de securitizare în contextul uniunii piețelor de capital, care trebuie îndeplinite până în
2019; și (ii) mandate privind creditele neperformante.
7. În plus, declanșarea de către Regatul Unit a procedurii prevăzute la articolul 50 din Tratatul privind
Uniunea Europeană a dat startul procesului (cu durata de doi ani) de ieșire a acestui stat din UE.
Acest lucru va afecta activitățile ABE, iar orice modificare semnificativă a programului de lucru va fi
comunicată în timp util, în vederea obținerii de orientări și aprobări din partea Consiliului de
administrație și a Consiliului supraveghetorilor.
8. În fine, în domeniile care vizează serviciile de plată și protecția consumatorilor, ABE își va reorienta
activitatea înspre convergența practicilor de supraveghere, în conformitate cu Ghidul ABE privind
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mecanismele de supraveghere și de guvernanță a produselor și având în
vedere perioada de tranziție la DSP2.

