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Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind 
Comunicarea Comisiei „Cătrefinalizarea uniunii bancare” (COM(2015) 587final}.

Comisia împărtăşeşte principalele îngrijorări exprimate în cadrul opiniei. Comisia s-a 
angajat să finalizeze uniunea bancară, prin adoptarea de noi măsuri pentru partajarea şi 
reducerea riscurilor din sectorul bancar. în cadrul acestui proces, Comisia va evalua în 
profunzime impactul iniţiativelor sale asupra economiei reale, astfel încât să nu creeze 
obstacole în calea creşterii economice şi riscuri sistemice noi prin scăparea de sub control a 
instituţiilor financiare nebancare.

Mai concret, Comisia este de acord cu Camera Deputaţilor în privinţa faptului că punerea în 
aplicare la timp, pentru băncile de la nivel global, a standardului privind capacitatea totală 
de absorbţie a pierderilor (TLAC) al Consiliului pentru Stabilitate Financiară, precum şi 
punerea în aplicare la timp a cerinţei minime privind fondurile proprii şi pasivele eligibile 
(MREL) sunt esenţiale pentru consolidarea rezoluţiei bancare. Comisia va înainta o 
propunere legislativă pe această temă în cursul acestui an.

Comisia împărtăşeşte, de asemenea, opinia exprimată de Camera Deputaţilor potrivit căreia 
orice reevaluare a tratamentului prudenţial al expunerilor băncilor la datoria suverană 
trebuie să se bazeze pe un standard internaţional convenit de comun acord şi însoţit de o 
evaluare aprofundată a impactului asupra costului finanţării datoriei suverane şi asupra 
stabilităţii financiare.

în fine, Comisia ar dori să îşi reafirme angajamentul în direcţia asigurării unui caracter 
deschis al uniunii bancare pentru statele membre din afara zonei euro, care ar trebui să aibă 
posibilitatea de a se alătura uniunii bancare dacă hotărăsc acest lucru.
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Comisia speră că aceste clarificări răspund aspectelor menţionate de Camera Deputaţilor în 
cadrul opiniei sale şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Prim-vicepreşedinte


