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I.

INTRODUCERE

1.

Raportul intermediar privind uniunea bancară prezentat în addendum se referă la: (i) progresele
realizate în cursul președinției române în ceea ce privește reducerea riscurilor și alte măsuri
prezentate în Foaia de parcurs din iunie 2016 privind finalizarea uniunii bancare și la (ii)
rezultatul discuțiilor privind propunerea Comisiei de instituire a unui sistem european de asigurare
a depozitelor (EDIS). Raportul prezintă opiniile președinției referitoare la progresele înregistrate
în privința măsurilor de consolidare a uniunii bancare.
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2.

În ceea ce privește măsurile de reducere a riscurilor, Comisia a prezentat, la
23 noiembrie 2016, pachetul de măsuri legislative pentru reducerea riscurilor („pachetul
bancar”). La 16 aprilie 2019, Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură cu
privire la propunerile Comisiei, iar Consiliul a aprobat textele la 14 mai. Actele legislative
adoptate au fost semnate la 20 mai 2019 și vor fi publicate în Jurnalul Oficial în cursul lunii
iunie, urmând să intre în vigoare la 20 de zile de la publicare.

3.

Ca răspuns la solicitarea de către Consiliu a unor măsuri suplimentare pentru soluționarea
problemei creditelor neperformante în UE, astfel cum este formulată în planul său de
acțiune pentru abordarea creditelor neperformante în Europa din iulie 2017, Comisia a propus,
în martie 2018, un pachet de măsuri legislative și fără caracter legislativ în scopul soluționării
problemelor legate de creditele neperformante, inclusiv un proiect de regulament privind
acoperirea minimă a pierderilor în cazul expunerilor neperformante pentru împrumuturile nou
acordate care devin neperformante („Regulamentul privind mecanismul de protecție
prudențial pentru creditele neperformante”) și un proiect de directivă privind administratorii
de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale. Directiva este structurată
pe două părți: (i) dezvoltarea piețelor secundare pentru vânzările de credite neperformante și
(ii) procedura extrajudiciară accelerată de executare a garanțiilor reale (AECE).

4.

Asupra Regulamentului privind mecanismul de protecție prudențial pentru creditele
neperformante se ajunsese la un acord politic încă din timpul președinției austriece. Adoptarea
finală de către colegiuitori și semnarea textului au avut loc în timpul președinției române.
Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial în aprilie și a intrat în vigoare la 28 aprilie.

5.

La 27 martie 2019, Coreperul a aprobat mandatul de negociere cu Parlamentul European
privind acea parte din Directiva privind creditele neperformante referitoare la dezvoltarea
piețelor secundare pentru vânzările de credite neperformante.

6.

Lucrările privind partea din directivă referitoare la AECE sunt încă în curs de desfășurare în
cadrul unui grup de lucru al Consiliului.
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7.

În ceea ce privește EDIS, președinția română a continuat lucrările la nivel tehnic pe baza
progreselor obținute de președințiile anterioare. Grupul de lucru ad hoc privind consolidarea
uniunii bancare („grupul de lucru ad hoc”) s-a reunit o dată în primul semestru al anului 2019.
Principalele discuții referitoare la o foaie de parcurs pentru începerea negocierilor politice
privind EDIS au fost purtate de Grupul de lucru la nivel înalt privind EDIS.

II. CONCLUZIE

Având în vedere cele de mai sus, Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat să
propună Consiliului să aprobe raportul intermediar al președinției, astfel cum figurează în
addendumul la prezenta notă.

___________________
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