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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să mulţumească Senatului pentru opinia sa privind propunerile de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte indicatorul efectului de levier, 
indicatorul de finanţare stabilă netă, cerinţele privind fondurile proprii şi pasivele eligibile, 
riscul de credit al contrapărfii, riscul de piaţă, expunerile faţă de contrapărţi centrale, 
expunerile faţă de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea şi cerinţele de 
publicare a informaţiilor [COM(2016) 850 final], de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 806/2014 în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a 
instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii [COM(2016) 851 final], de modificare a 
Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de 
recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii [COM(2016) 852 final] şi de 
modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile 
financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea măsurile şi competenţele 
de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului [COM(2016) 854final].

Aceste propuneri reprezintă un pachet larg de măsuri ambiţioase, menite să completeze 
cadrele existente de supraveghere şi rezoluţie şi să reducă în continuare riscurile din 
sectorul financiar, în acord cu programul de lucru al Comisiei.

Creşterea rezidenţei sectorului financiar constituie o prioritate pentru Comisie, iar aceste 
propuneri sunt esenţiale pentru a asigura stabilitatea financiară şi creşterea economică în 
urma ultimei crize financiare.

Comisia salută sprijinul amplu exprimat de Senat în favoarea obiectivelor propunerilor şi 
este mulţumită să constate că Senatul împărtăşeşte opinia potrivit căreia propunerile 
legislative avansate sunt în acord cu principiile proporţionalităţii şi subsidiarităţii.

Unul dintre obiectivele propunerii este acela de a consolida piaţa internă prin permisiunea 
acordată instituţiilor financiare transfrontaliere de a-şi gestiona resursele de capital şi de 
lichiditate într-un mod mai eficient şi de a asigura, astfel, finanţare la costuri mai mici 
pentru economia reală, promovând creşterea economică.
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în cadrul procesului de urmărire a acestui obiectiv, Comisia tratează cu seriozitate 
preocupările exprimate de Senat în ceea ce priveşte garanţiile menite să asigure că nu este 
ameninţată stabilitatea financiară a statelor membre care găzduiesc filiale ale unor instituţii 
financiare din alte state membre. în particular, propunerile de măsuri de reducere a 
riscurilor permit ca cerinţele de capital, lichiditate şi rezoluţie ale filialelor unor grupuri 
transfrontaliere să fie îndeplinite prin angajamente ale instituţiilor-mamă. Această 
posibilitate face obiectul unor măsuri de protecţie stricte, cum ar fi acordul expres al 
autorităţilor din statele membre gazdă şi o cerinţă de constituire a unor garanţii 
substanţiale. Acest aspect este avut în vedere şi reflectat în cadrul procesului legislativ aflat 
în curs de desfăşurare, în care sunt implicate atât Parlamentul European, cât şi Consiliul. 
Opinia Senatului a fost comunicată reprezentanţilor Comisiei la negocierile cu colegiuitorii 
aflate în curs de desfăşurare şi va fi luată în considerare în aceste discuţii.

Comisia speră că prin aceste precizări a clarificat chestiunile aduse în discuţie de Senat şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

Valdis Dombrovskis 
Vicepreşedinte
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