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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
propunerea de regulament privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei 
instituţiilor de credit din Uniunea Europeană şi la propunerea de regulament privind 
raportarea şi transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare 
{COM(2014) 40 şi 43 final}. 

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor eforturilor Comisiei de a promova o 
mai mare stabilitate şi rezilienţă a sectorului bancar european şi de a spori transparenţa 
activităţii bancare paralele. 

Propunerea de regulament privind măsurile structurale ar completa reformele cadrului de 
reglementare din sectorul financiar întreprinse pe parcursul ultimilor ani. Activităţile de 
tranzacţionare ale băncilor mari conduc la riscuri sistemice care ar putea să nu fie abordate 
pe deplin de instrumentele de reglementare existente. Propunerea ar trebui să se aplice, prin 
urmare, celor mai mari bănci din Europa care desfăşoară activităţi de tranzacţionare 
importante. 

Unele state membre au propus sau au adoptat măsuri de reformă structurală pentru 
sistemele lor bancare naţionale. Este necesară o acţiune la nivelul UE pentru a garanta 
faptul că soluţiile naţionale divergente nu subminează funcţionarea pieţei unice. 

Atunci când a elaborat propunerea, Comisia a ţinut seama în mod corespunzător de 
importanţa sectorului bancar european în ceea ce priveşte furnizarea de finanţare în sectorul 
economiei. Comisia a pnut seama în mod corespunzător şi de beneficiile menţinerii 
diversităţii modelelor bancare din Europa. Băncile universale ar continua să pună la 
dispoziţia clienţilor o gamă largă de servicii şi produse financiare. Propunerea ar reduce 
riscurile sistemice care decurg din activităţile de tranzacţionare şi ar facilita posibilitatea de 
rezoluţie a acestora. 

De asemenea, Comisia ia notă de observaţiile detaliate formulate de Camera Deputaţilor. 
Observaţiile se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie. Propunerea este în 
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prezent analizată de Parlamentul European şi de Consiliu, în care guvernul dumneavoastră 
este reprezentat. 

La 19 iunie, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale. Principala provocare a fost 
aceea de a găsi echilibrul adecvat între, pe de o parte, îmbunătăţirea stabilităţii financiare 
şi, pe de altă parte, necesitatea de a nu afecta capacitatea sectorului financiar de a finanţa 
economia în ansamblul său. Textul de compromis pare a fi bine echilibrat şi proporţional -
băncile care îşi asumă riscuri mai mari fac obiectul unei monitorizări şi unor măsuri 
potenţiale mai stricte faţă de cele care îşi asumă mai puţine riscuri. 

Pe de altă parte, autorităţilor de supraveghere li s-ar acorda o marjă mai mare de apreciere 
atunci când evaluează dacă activităţile de tranzacţionare ale băncilor mari şi complexe 
implică riscuri excesive. Autorităţile de supraveghere ar avea, de asemenea, o mai mare 
flexibilitate în ceea ce priveşte alegerea celor mai adecvate instrumente - separarea, 
majorarea capitalului şi alte măsuri. 

Comisia are anumite rezerve în ceea ce priveşte delimitarea competenţelor de supraveghere, 
precum şi mecanismele referitoare la autorităţile de supraveghere din statul de 
origine/statul-gazdă. Considerăm însă că acordul la care s-а ajuns în cadrul Consiliului ar 
putea constitui baza unui compromis rezonabil şi pragmatic - cel mai bun echilibru posibil. 

în prezent, Parlamentul European îşi reia eforturile în vederea definirii poziţiei sale de 
negociere, după încercarea nereuşită de a adopta un raport în mai. Comisia preconizează că 
Parlamentul îşi va adopta poziţia în septembrie. Acest lucru ar permite iniţierea trilogurilor, 
prin care cei doi colegislatori să ajungă la un acord final. 

Comisia va avea un rol constructiv în cadrul viitoarelor triloguri şi consideră că este atât 
realist, cât şi de dorit să se ajungă la un acord final până la sfârşitul anului. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 
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