FINALIZAREA UNIUNII
ECONOMICE ȘI MONETARE A EUROPEI
Contribuția Comisiei la Agenda liderilor
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

FINALIZAREA UNIUNII FINANCIARE
„Dacă dorim ca băncile să funcționeze în temeiul acelorași norme și să fie
supravegheate în același mod pe întreg continentul, atunci ar trebui să încurajăm toate
statele membre să adere la uniunea bancară. Trebuie să reducem riscurile rămase în
sistemele bancare ale unora dintre statele noastre membre. Uniunea bancară poate
funcționa doar dacă reducerea riscurilor merge mână în mână cu partajarea lor.”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017

UNIUNEA FINANCIARĂ
O uniune financiară integrată și funcțională este esențială pentru buna funcționare a zonei euro și a UE în ansamblu. Pentru aceasta este necesară finalizarea uniunii bancare și înregistrarea de progrese în materie de reducere și partajare
a riscurilor din sectorul bancar, prin măsuri destinate să sporească și mai mult reziliența băncilor europene. Obținerea
de rezultate în ceea ce privește uniunea piețelor de capital este, de asemenea, esențială pentru a oferi o finanțare mai
diversă și mai inovatoare economiei reale, pentru a crea canale de partajare a riscurilor de către sectorul privat și pentru
a ameliora capacitatea sectorului financiar din UE de a absorbi șocurile.

FINALIZAREA UNIUNII FINANCIARE
FINALIZAREA UNIUNII BANCARE

REDUCEREA RISCURILOR

PARTAJAREA RISCURILOR

OBȚINEREA DE REZULTATE PRIVIND UNIUNEA PIEȚELOR
DE CAPITAL

PIEȚE DE CAPITAL MAI BINE INTEGRATE ȘI MAI BINE
SUPRAVEGHEATE

OBȚINEREA DE REZULTATE PRIVIND UNIUNEA PIEȚELOR DE CAPITAL
Ce este uniunea piețelor de capital?
Uniunea piețelor de capital urmărește să consolideze piețele de capital și investițiile din UE

Oferirea unei game
mai largi de soluții de
finanțare pentru societăți,
la costuri mai mici

Oferirea de noi
oportunități persoanelor
care economisesc și
investitorilor

Sporirea stabilității și
a rezilienței sistemului
financiar

Progresele înregistrate și etapele următoare:
MĂSURĂ

DESCRIERE

Norme pentru o securitizare simplă,
transparentă și standardizată
Revizuirea Directivei privind
prospectul
Revizuirea Regulamentului privind
fondurile europene cu capital de
risc (EuVECA) și a Regulamentului
privind fondul european de
antreprenoriat (EuSEF)

Ajustări ale cadrului Solvabilitate II

Propunerea Comisiei privind un
produs paneuropean de pensii
personale (PEPP)
Propunerea Comisiei de revizuire
a autorităților europene de
supraveghere
Planul de acțiune al Comisiei
privind finanțarea durabilă
Planul de acțiune al Comisiei privind
tehnologia financiară (FinTech)
și o propunere legislativă pentru
un cadru al UE privind finanțarea
participativă și creditarea de la
persoană la persoană
Norme ale UE privind obligațiunile
garantate
n Prezentată/convenită  
prezentată de Comisie

Noi norme care vor extinde oportunitățile de investiții și
vor stimula creditarea gospodăriilor și a întreprinderilor
din Europa. Adoptate de colegiuitori în 2017.
Noi norme care vor facilita accesul la piețele financiare
pentru societăți, în special pentru întreprinderile mici și
mijlocii. Adoptate de colegiuitori în 2017.
Noi norme pentru stimularea capitalului de risc și
a investițiilor sociale în UE. Adoptate de colegiuitori
în 2017.
Norme pentru a favoriza investițiile asigurătorilor în
proiectele de infrastructură și proiectele corporative.
Modificările legislative privind investițiile în
infrastructură care au fost propuse au intrat în vigoare
în 2016. Modificările legislative privind antreprizele de
infrastructură au intrat în vigoare în 2017.
Noile norme vor oferi furnizorilor de pensii instrumente
simple și inovatoare de a oferi un produs paneuropean
de pensii personale simplu și inovator. Comisia
a prezentat o propunere în acest sens în iunie 2017.
Reformarea arhitecturii de supraveghere a UE, pentru
piețe financiare mai integrate și mai puternice.
Comisia a prezentat o propunere în acest sens în
septembrie 2017.
Strategia UE de încurajare a investițiilor ecologice și
durabile prin intermediul măsurilor de reglementare.
Programată pentru trimestrul 1 din 2018.
Strategia UE de promovare a inovației financiare
și a concurenței, cu protejarea în același timp
a consumatorilor și a investitorilor. Noi norme ale UE
privind sporirea amplorii activităților transfrontaliere
din sectorul finanțării participative și facilitarea acestor
activități Programată pentru trimestrul 1 din 2018.
Inițiativă legislativă de promovare a piețelor
obligațiunilor garantate ca sursă de finanțare pentru
bănci, valorificând atuurile și particularitățile cadrelor
naționale existente. Programată pentru trimestrul 1
din 2018.
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n Un acord este posibil în 2018 dacă există un angajament politic puternic din partea tuturor instituțiilor UE   n Urmează să fie

FINALIZAREA UNIUNII BANCARE
Primul pilon al uniunii bancare este un mecanism de supraveghere unic pentru toate băncile din zona euro și din țările UE din
afara zonei euro care aleg să adere la uniunea bancară. Mecanismul unic de rezoluție, susținut de un fond unic de rezoluție,
este cel de-al doilea pilon al uniunii bancare. Fondul unic de rezoluție bancară este alimentat treptat prin contribuții ale
băncilor și se va ridica la circa 55 de miliarde EUR în 2024. Crearea unui mecanism de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție
a fost convenită de statele membre în 2013. Un astfel de mecanism de sprijin ar fi utilizat ca măsură de ultimă instanță și
ar fi neutru din punct de vedere bugetar, întrucât sectorul bancar ar rambursa eventualele sume primite. Discursul privind
starea Uniunii din 2017 al președintelui Juncker a subliniat necesitatea ca un astfel de mecanism de sprijin să devină operațional în mod prioritar. Acest lucru va reprezenta un pas important către finalizarea uniunii bancare.
MECANISMUL UNIC DE
NOUL
REZOLUȚIE
MECANISM
FONDUL UNIC DE
DE SPRIJIN
REZOLUȚIE

MECANISMUL UNIC DE
SUPRAVEGHERE

SISTEMUL EUROPEAN
DE ASIGURARE
A DEPOZITELOR
DESCHIS TUTUROR
STATELOR MEMBRE

UNIUNEA BANCARĂ

UN SET UNIC DE NORME SE APLICĂ BĂNCILOR ÎN TOATE STATELE MEMBRE ALE UE

Progresele înregistrate și etapele următoare:
MĂSURĂ

Mecanismul unic de
supraveghere

Mecanismul unic de rezoluție

Fondul unic de rezoluție

Sistemul european de asigurare
a depozitelor

Pachetul bancar din noiembrie
2016

Noi norme prudențiale ale UE
privind firmele de investiții

DESCRIERE
Mecanismul unic de supraveghere din cadrul Băncii
Centrale Europene asigură supravegherea tuturor
băncilor din zona euro și din țările UE din afara zonei
euro care aleg să adere la uniunea bancară. Acesta există
din noiembrie 2014.
Mecanismul unic de rezoluție poate restructura în
mod ordonat și fără a provoca instabilitate financiară
băncile aflate în dificultate sau susceptibile de a intra
în dificultate. Intră sub incidența sa toate băncile care
fac obiectul mecanismului unic de supraveghere. Acesta
există din ianuarie 2016.
Fondul unic de rezoluție poate sprijini rezoluția în bune
condiții a unei bănci. Acesta este alimentat treptat prin
contribuții ale băncilor și se va ridica la circa 55 de
miliarde EUR în 2024.
Propunerea privind un sistem european de asigurare
a depozitelor, înaintată de Comisie în noiembrie 2015,
ar consolida protecția deponenților în întreaga uniune
bancară. Colegiuitorii nu au reușit deocamdată să ajungă
la un acord privind această propunere. Comisia a sugerat,
în octombrie 2017, o cale de urmat.
Comisia a propus consolidarea cadrului unic de
reglementare din sectorul bancar prin măsuri
suplimentare de reducere a riscurilor. În octombrie 2017
s-a ajuns la un acord politic privind primele măsuri-cheie
(ierarhia creditorilor și IFRS 9).
Comisia va prezenta o propunere legislativă vizând
instituirea unui regim mai bine orientat, destinat să
reducă riscurile din activitatea firmelor de investiții.
Programată pentru trimestrul 1 din 2017.
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Reducerea în continuare
a creditelor neperformante din
bilanțurile băncilor din UE

Titluri garantate cu obligațiuni
suverane pentru zona euro

n Prezentată/convenită  
prezentată de Comisie

Consiliul a ajuns la un acord privind un plan de acțiune
referitor la creditele neperformante în iulie 2017. Comisia
va înainta o serie de inițiative pentru punerea în aplicare
a acestui plan. Programată pentru trimestrul 1 din 2018.
Astfel de instrumente ar putea consolida partajarea
transfrontalieră a riscurilor prin distribuirea mai largă
a acestora la nivelul investitorilor și la nivel transfrontalier
în cadrul uniunii economice și monetare. Comisia va
prezenta o propunere legislativă privind un cadru care
să creeze condiții în acest sens. Programată pentru
trimestrul 1 din 2018.
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FOAIE DE PARCURS PENTRU FINALIZAREA UNIUNII BANCARE
PÂNĂ ÎN 2018
2017
✓✓ Acord al legiuitorilor privind primele elemente incluse în pachetul bancar din noiembrie 2016 (Standardul
Internațional de Raportare Financiară N.9 – IFRS9, ierarhia creditorilor și expunerile mari la datorii exprimate în
monedă străină) și progrese semnificative privind restul pachetului.
✓✓ Clarificarea de către Comisie a competențelor de supraveghere existente pentru gestionarea riscurilor aferente
creditelor neperformante în cadrul raportului privind revizuirea mecanismului unic de supraveghere.
✓✓ Propunere legislativă a Comisiei privind reexaminarea cadrului privind societățile de investiții.

2018
✓✓ Ajungerea la o poziție a Parlamentului European și la o abordare generală a Consiliului(T4 2017/T1 2018) și
adoptarea de către colegiuitori (T2 2018) a pachetului bancar din noiembrie 2016.
✓✓ Ajungerea la o poziție a Parlamentului European și la o abordare generală a Consiliului(T2 2018) și adoptarea de
către colegiuitori (T4 2018) a propunerii privind sistemul european de asigurare a depozitelor.
✓✓ Acord privind un mecanism de sprijin comun (2018)
✓✓ Propuneri ale Comisiei privind măsuri de gestionare a problemelor legate de creditele neperformante (primăvara
2018 – care urmează să fie adoptate de colegiuitori cel târziu la începutul lui 2019 ).
✓✓ Un cadru care să creeze condiții pentru dezvoltarea titlurilor garantate cu obligațiuni suverane (începutul lui 2018).

Primăvara 2019
✓✓ Toate măsurile de reducere și de partajare a riscurilor prevăzute ar trebui să fie în vigoare și ar trebui să înceapă
faza de punere în aplicare.

Print
PDF

ISBN 978-92-79-76342-7
ISBN 978-92-79-76374-8

doi:10.2874/077961
doi:10.2874/202815

EV-06-16-335-RO-C
EV-06-16-335-RO-N

