Feedback privind contribuția
furnizată de Parlamentul European în
cadrul rezoluției sale referitoare la
Raportul anual 2019 al BCE
Raportul anual 2019 al BCE a fost prezentat de vicepreședintele BCE la data de
7 mai 2020 în cadrul unei sesiuni speciale a Comisiei pentru afaceri economice și
monetare a Parlamentului European. 1 La data de 8 februarie 2021, președinta BCE
a participat la dezbaterea plenară a Parlamentului European privind Raportul anual. 2
În ziua următoare, Parlamentul a adoptat rezoluția referitoare la Raportul anual
al BCE pentru 2019 (denumită în continuare „rezoluția”). 3
Cu ocazia transmiterii Raportului anual 2020 al BCE către Parlamentul European,
BCE oferă feedback cu privire la contribuția furnizată de Parlamentul European în
cadrul rezoluției sale. 4

1

Politica monetară
Cu privire la trimiterile din rezoluție referitoare la efectele secundare ale
politicii sale monetare, BCE consideră că măsurile sale au fost foarte eficace
în ceea ce privește susținerea activității economice și protejarea stabilității
prețurilor pe termen mediu, limitând totodată efectele secundare nefavorabile.
Măsurile adoptate au fost necesare și proporționale și au fost destinate contracarării
riscurilor grave generate de persistența condițiilor severe asociate pandemiei la
adresa stabilității prețurilor, a mecanismului de transmitere a politicii monetare și a
perspectivelor economice pentru zona euro. 5 Mai exact, măsurile adoptate în timpul
pandemiei de coronavirus (COVID-19) au fost adecvate, întrucât au contribuit la
asigurarea unor condiții favorabile de finanțare, necesare pentru redresarea
economiei zonei euro și pentru revenirea inflației la traiectoria din perioada prepandemie. În condițiile actuale caracterizate de incertitudini ridicate, măsurile de
politică adoptate sunt evaluate ca fiind mai eficiente decât instrumentele alternative
de politică monetară pentru menținerea acomodării monetare necesare. În plus, BCE
consideră că impactul pozitiv al măsurilor suplimentare asupra îndeplinirii mandatului
său privind stabilitatea prețurilor compensează în mod evident orice posibile efecte
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A se vedea website-ul BCE.

2

A se vedea website-ul BCE.
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Textul rezoluției adoptate este disponibil pe website-ul Parlamentului European.
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Feedbackul nu include aspectele semnalate în rezoluția Parlamentului European referitoare la uniunea
bancară. Pentru o dezbatere pe aceste teme, a se vedea Raportul anual al BCE privind activitățile de
supraveghere. Feedbackul privind rezoluția referitoare la uniunea bancară va fi disponibil în cursul
acestui an.
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A se vedea, de asemenea, scrisoarea președintei BCE către Sven Simon, deputat în Parlamentul
European, cu privire la politica monetară, 29 iunie 2020.
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negative în alte domenii ale politicii economice. În perioada pandemiei, BCE a avut
posibilitatea să prezinte evaluarea de mai sus în mai multe comunicări publice,
inclusiv în cadrul schimburilor sale periodice cu Parlamentul European.
Referitor la solicitarea formulată în rezoluție de a monitoriza proporționalitatea
programelor de achiziție ale BCE în raport cu riscurile din bilanțul său, BCE
aplică cadre de gestionare a riscurilor menite să asigure eficacitatea și
eficiența politicilor sale, precum și să protejeze bilanțul Eurosistemului. BCE
monitorizează aceste riscuri cu deosebită atenție și le gestionează în mod continuu
pentru a le menține la niveluri care nu reprezintă o amenințare pentru bilanțul
Eurosistemului. De exemplu, BCE își limitează achizițiile la active cu o calitate
suficientă a creditului conform unor criterii specifice de eligibilitate. În plus, aceasta
aplică politici detaliate de alocare de referință și stabilește limite cu privire la
valoarea achizițiilor sale pentru a asigura diversificarea și pentru a orienta achizițiile
la nivelul jurisdicțiilor, al segmentelor de piață, al emitenților și al titlurilor de valoare. 6
În ceea ce privește riscurile de inflație a prețurilor activelor menționate în
rezoluție, BCE constată că, în general, acestea par să fie limitate, deși au
existat indicii privind o posibilă supraevaluare pe unele segmente ale pieței. În
prezent, randamentele obligațiunilor guvernamentale din zona euro se situează, în
general, la nivelurile înregistrate înainte de declanșarea pandemiei, sprijinite de
politica monetară a BCE. Piețele de capital și prețurile obligațiunilor corporative din
zona euro s-au redresat substanțial, cotațiile acțiunilor apropiindu-se de nivelurile din
perioada pre-pandemie, iar spread-urile obligațiunilor corporative situându-se la
nivelurile consemnate anterior pandemiei sau fiind ușor superioare acestora. Cu
toate acestea, în ansamblu, evaluările de risc pentru activele financiare din zona
euro nu par a fi excesive, deoarece riscul nu este subevaluat în raport cu
standardele istorice. În orice caz, BCE continuă să monitorizeze cu deosebită atenție
evoluțiile de pe piețele financiare din zona euro, în măsura în care acestea au un
impact asupra transmiterii fără sincope a condițiilor favorabile de finanțare la nivelul
tuturor jurisdicțiilor din zona euro. 7
Cu privire la creșterea prețurilor locuințelor, BCE menționează că, în ultimii
ani, s-au acumulat vulnerabilități la nivelul sectorului imobiliar rezidențial în
unele țări. Deși BCE monitorizează cu atenție aceste evoluții, ar fi de competența
altor factori de decizie să acționeze în primă instanță, în cazul în care temerile legate
de vulnerabilități s-ar intensifica. Într-adevăr, mai multe țări din zona euro au pus
deja în aplicare măsuri de limitare a riscurilor generate de piețele imobiliare
rezidențiale. CERS a emis, din 2016, avertismente cu privire la evoluțiile din
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Pentru mai multe informații cu privire la modul în care riscurile financiare asociate PEPP și APP sunt
reduse prin intermediul unor cadre corespunzătoare, a se vedea Secțiunea 2.3 din Raportul anual 2020
al BCE.
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Mai exact, primele de risc pe piețele de capital din zona euro nu se situează, în prezent, la niveluri
foarte reduse, iar piețele obligațiunilor corporative nu prezintă indicii clare de asumare a unor riscuri
excesive.
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sectoarele imobiliare rezidențiale ale țărilor. Respectarea acestor recomandări și
eficacitatea lor sunt evaluate în prezent de CERS. 8
Cu privire la trimiterea din rezoluție referitoare la o posibilă alocare
necorespunzătoare a resurselor, BCE consideră că măsurile sale de politică
monetară au contribuit la evitarea unei contracții economice mai profunde și
mai durabile în perioada crizei generate de pandemia de COVID-19, în urma
căreia firme solide din punct de vedere structural ar fi putut deveni extrem de
neprofitabile și, implicit, neviabile pe termen mai lung. Va fi important să se
asigure că măsurile de sprijin, îndeosebi cele de sprijin fiscal, sunt temporare și
devin mai țintite pentru a reduce riscurile de alocare necorespunzătoare a resurselor
pe termen mai lung, odată ce efectele crizei COVID-19 s-au diminuat în mod
evident. În plus, dacă este cazul, este important ca procedurile de insolvență să
funcționeze eficient, permițând firmelor cu modele de afaceri neviabile să iasă de pe
piață și sprijinind soluționarea eficace a creditelor neperformante. Aceasta ar trebui
să contribuie, de asemenea, la ameliorarea condițiilor de finanțare bancară și poate
încuraja băncile să realoce, în timp, finanțarea către firme și lucrători mai productivi. 9
Referitor la solicitarea adresată BCE în rezoluție de a examina impactul
distributiv al măsurilor sale, BCE atrage atenția asupra mai multor studii pe
care le-a realizat în acest domeniu. 10 În general, aceste analize concluzionează că
măsurile acomodative de politică monetară ale BCE au contribuit la reducerea
inegalității veniturilor pe termen mediu, întrucât acestea sprijină ocuparea forței de
muncă, ceea ce tinde să avantajeze îndeosebi gospodăriile cu venituri mici. În ceea
ce privește în special efectele programelor BCE de achiziționare de active asupra
inegalității avuției, informațiile disponibile indică faptul că, deși majorarea cotațiilor
acțiunilor sporește inegalitățile în materie de avuție, această creștere este, în linii
mari, compensată de majorarea în paralel a prețurilor locuințelor, în condițiile în care
obiectivele rezidențiale sunt distribuite relativ uniform la nivelul gospodăriilor
populației din zona euro și reprezintă circa 75% din totalul activelor gospodăriilor
populației.

2

Măsurarea inflației
În ceea ce privește trimiterile din rezoluție la măsurarea inflației și conceptul
de IAPC, BCE menționează că aspectele legate de măsurarea inflației și
reprezentativitatea locuințelor în cadrul IAPC sunt investigate în contextul
8

La mijlocul anului 2019, patru țări din zona euro au primit recomandări specifice, care urmau să fie
soluționate prin intermediul politicilor macroprudențiale. Alte două țări din zona euro au primit
avertismente. CERS a luat în considerare nu numai evoluția prețurilor în evaluarea sa, ci și gradul de
îndatorare a gospodăriilor, creșterea împrumuturilor ipotecare și relaxarea standardelor de creditare.
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A se vedea, de exemplu, Masuch, K., Anderton, R., Setzer, R. și Benalal, N. (ed.), „Structural policies in
the euro area”, Occasional Paper Series, nr. 210, BCE, Frankfurt pe Main, iunie 2018.
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A se vedea, de exemplu, Dossche, M, Slačálek, J. and Wolswijk, G. „Monetary policy and inequality”,
Buletin economic, ediția a 2-a, BCE, Frankfurt pe Main, martie 2021; Hauptmeier, S., Holm-Hadulla, F.
și Nikalexi, K., „Monetary Policy and regional inequality”, Working Paper Series, nr. 2385, BCE,
Frankfurt pe Main, martie 2020; Lenza, M. și Slacalek, J., „How Does Monetary Policy Affect Income
and Wealth Inequality? Evidence from Quantitative Easing in the Euro Area”, Working Paper Series,
nr. 2190, BCE, Frankfurt pe Main, octombrie 2018.
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evaluării strategiei BCE. În prezent, indicele IAPC reflectă numai parțial costul
locuințelor. Costurile de închiriere reprezintă aproximativ 6,5% din cheltuielile
acoperite de IAPC din zona euro și singurele costuri legate de locuințele ocupate de
proprietari (owner-occupied housing – OOH) incluse sunt cheltuielile pentru
întreținere și reparații minore, precum și alte costuri curente. 11 Alte componente ale
cheltuielilor legate de locuințele ocupate de proprietari, în special costul deținerii unei
locuințe proprii de către populație, nu sunt în prezent incluse în IAPC, în pofida
faptului că mai mult de 65% dintre gospodăriile populației din zona euro erau
proprietare ale reședinței lor principale în 2019. BCE este în favoarea includerii unui
indice al prețurilor locuințelor ocupate de proprietari în IAPC, cu condiția ca
dificultățile tehnice aferente să poată fi depășite și ca acest lucru să nu compromită
concentrarea sa asupra cheltuielilor de consum ale gospodăriilor populației și
fiabilitatea compilării sale.
Conform calculelor experimentale, cifrele ajustate ale inflației care acordă o
pondere mai mare costurilor locuințelor ar fi, în prezent, ușor superioare ratei
anuale a inflației IAPC. Estimările preliminare indică faptul că diferența dintre
valorile ajustate și cele efective ale IAPC s-a situat între 0,1 și 0,3 puncte
procentuale în trimestrul III 2020. În același timp, în trecut, aceste ajustări ar fi avut
drept rezultat o rată a inflației mai scăzută (o diferență negativă), în funcție de starea
ciclului prețurilor locuințelor. 12
Implicațiile încorporării locuințelor ocupate de proprietari în IAPC trebuie
evaluate cu atenție înainte de a se putea lua o decizie finală. Alternativele
conceptuale ale măsurării costurilor aferente locuințelor ocupate de proprietari,
precum și argumentele pro și contra ale acestora comparativ cu cadrul IAPC actual
sunt luate în considerare în contextul evaluării strategiei BCE și vor fi comunicate
după încheierea acesteia, prevăzută pentru semestrul II 2021. Nu în ultimul rând,
este de competența Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, la
propunerea Comisiei Europene (în urma lucrărilor pregătitoare ale Eurostat și ale
birourilor de statistică din statele membre ale UE), să decidă tratamentul optim care
poate fi aplicat locuințelor ocupate de proprietari în contextul IAPC. BCE își va aduce
contribuția prin publicarea unui aviz la încheierea evaluării strategiei și este pregătită
să colaboreze cu toate părțile interesate relevante pentru orice posibile măsuri
ulterioare.

3

Schimbările climatice
În ceea ce privește trimiterile din rezoluție la măsurile adoptate pentru a
aborda schimbările climatice, BCE menționează că, în cadrul mandatului său, a
continuat să își intensifice implicarea pe teme legate de schimbările climatice
în 2020. Centrul intern creat recent pentru schimbările climatice, a cărui înființare
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Costurile curente includ cheltuielile cu încălzirea, electricitatea, alimentarea cu apă și colectarea
deșeurilor și a apelor uzate.
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Pentru o dezbatere detaliată, a se vedea caseta intitulată „Assessing the impact of housing costs on
HICP inflation”, Buletin economic, ediția a 8-a, BCE, 2016.
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este sprijinită și de rezoluția Parlamentului, va contribui la valorificarea în continuare
a expertizei interne și la definirea agendei privind schimbările climatice a BCE. 13
Referitor la recomandarea ca BCE să își alinieze cadrul de garanții la riscurile
legate de schimbările climatice, BCE menționează că a început să integreze în
cadrul de punere în aplicare a politicii monetare considerente privind riscurile
legate de schimbările climatice și examinează pașii ulteriori în contextul
evaluării strategiei sale. BCE evaluează în mod continuu inovațiile financiare
legate de schimbările climatice, având în vedere principiile și criteriile de eligibilitate
a garanțiilor. În luna septembrie 2020, BCE a anunțat acceptarea, începând cu
ianuarie 2021, a anumitor obligațiuni indexate cu sustenabilitatea atât drept garanție,
cât și pentru achizițiile sale de active. 14 Sunt în curs activități interne pentru a
promova o mai bună înțelegere a implicațiilor schimbărilor climatice și ale politicilor
conexe pentru economie, acordarea de credite și transmisia politicii monetare,
inclusiv în ceea ce privește cadrul de garanții. Referitor la riscurile legate de
schimbările climatice, BCE evaluează eventualele modalități de consolidare a
capacităților sale de gestionare a riscurilor în raport cu bilanțul Eurosistemului.
BCE este de acord cu importanța unei mai bune înțelegeri la nivelul piețelor
financiare a riscurilor legate de schimbările climatice asociate activelor
financiare și a evaluării acestora. Sunt necesare raportări de date mai multe și de
mai bună calitate pentru a remedia pe deplin deficitul actual de informații. BCE
sprijină inițiativele în acest sens care decurg din planul de acțiune al UE privind
finanțarea durabilă. În prezent, BCE analizează posibilități suplimentare de sprijinire
a optimizării raportării de date ca modalitate de a contribui la o înțelegere generală a
riscurilor legate de schimbările climatice și la îmbunătățirea stabilirii prețurilor pe
piață. În acest sens, la data de 4 februarie 2021, Eurosistemul a anunțat că
intenționează să înceapă, în următorii doi ani, să raporteze anual informații legate de
schimbările climatice pentru portofoliile sale exprimate în euro care nu au legătură cu
politica monetară. 15 Cu toate acestea, ar trebui reamintit faptul că nu se poate
aștepta ca numai optimizarea raportării de informații să soluționeze problema
evaluării incorecte a riscurilor financiare legate de schimbările climatice, ceea ce va
necesita măsuri în alte domenii de politică, în special mecanisme eficace de stabilire
de tarife pentru emisiile de carbon, în vederea internalizării externalităților legate de
mediu.
În plus, BCE a adoptat măsuri importante pentru a integra standardele de
mediu în portofoliile sale care nu au legătură cu politica monetară, inclusiv
portofoliul de fonduri proprii și cel aferent fondului de pensii. Aceasta a majorat
ponderea obligațiunilor ecologice în portofoliul său de fonduri proprii de la 0,5% în
luna ianuarie 2020 la 3,5% în prezent, 16 planificându-se creșterea în continuare a
13

A se vedea comunicatul de presă „ECB sets up climate change centre”, BCE, 25 ianuarie 2021.
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A se vedea comunicatul de presă „ECB to accept sustainability-linked bonds as collateral”, BCE,
22 septembrie 2020.
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A se vedea comunicatul de presă „Eurosystem agrees on common stance for climate change-related
sustainable investments in non-monetary policy portfolios”, BCE, 4 februarie 2021.

16

Portofoliul de fonduri proprii al BCE constă în capitalul vărsat, fondul general de rezervă și provizionul
pentru riscuri financiare.
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acesteia în anii următori. 17 În ceea ce privește portofoliile aferente fondului de pensii,
BCE aplică o politică de investiții largă, responsabilă din punct de vedere social,
bazată pe excluderi limitate și pe orientări privind votul prin reprezentare care includ
standarde de mediu, sociale și de guvernanță. În 2020, BCE a înlocuit toți indicii de
referință bursieri convenționali monitorizați de portofoliul aferent fondului de pensii cu
indici echivalenți cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reducând semnificativ
amprenta de carbon a categoriilor de active constând în acțiuni. În viitor, BCE va
analiza posibila aplicare a unor indici de referință nou-elaborați cu venituri fixe și
emisii scăzute de dioxid de carbon în cazul unora dintre categoriile de active cu
venituri fixe din portofoliul aferent fondului de pensii.
În ceea ce privește solicitarea adresată în rezoluție cu privire la o abordare
proactivă și calitativă a gestionării riscurilor, care să integreze riscurile
sistemice legate de schimbările climatice, BCE a adoptat deja măsuri
substanțiale la nivelul funcțiilor sale de stabilitate financiară și de
supraveghere bancară. BCE a identificat din timp importanța sistemică potențială a
riscurilor la adresa stabilității financiare generate de schimbările climatice. 18 În acest
context, BCE a adoptat măsuri concrete pentru a consolida rolul riscurilor climatice
atât în monitorizarea stabilității financiare, cât și în supravegherea bancară. În ceea
ce privește primul aspect, BCE, împreună cu Supravegherea bancară a BCE,
integrează riscurile climatice în monitorizarea stabilității financiare prin elaborarea
unui cadru de monitorizare de ultimă generație, astfel cum se exemplifică într-un
raport comun recent al Eurosistemului și al Comitetului european pentru riscuri
sistemice 19, și prin integrarea riscurilor climatice în cadrul de testare la stres.
Referitor la supravegherea băncilor individuale, Supravegherea bancară a BCE a
adoptat deja măsuri importante pentru a spori gradul de conștientizare și de
pregătire a băncilor în ceea ce privește gestionarea riscurilor climatice. Mai exact,
Supravegherea bancară a BCE a publicat un Ghid privind riscurile legate de
schimbările climatice și cele de mediu 20, care explică așteptările privind gestionarea
sigură și prudentă și raportarea transparentă a acestor tipuri de riscuri de către bănci
în cadrul prudențial actual. Se așteaptă ca instituțiile să integreze riscurile legate de
schimbările climatice în cadrul lor de gestionare a riscurilor ca factori determinanți ai
categoriilor de risc existente. În concordanță cu abordarea menționată în rezoluție,
se așteaptă ca instituțiile să adopte o perspectivă cuprinzătoare, strategică și
anticipativă în ceea ce privește gestionarea și raportarea riscurilor legate de
schimbările climatice și a celor de mediu.
Referitor la solicitarea formulată în rezoluție de a examina nivelul de aliniere la
Acordul de la Paris în sectorul bancar, BCE reamintește măsurile sale
ambițioase în ceea ce privește atât stabilitatea financiară, cât și
17

A se vedea comunicatul de presă „ECB to invest in Bank for International Settlements’ green bond
fund”, BCE, 25 ianuarie 2021.

18

A se vedea analizele BCE, îndeosebi „Climate change and financial stability”, Financial Stability
Review, BCE, mai 2019; „Euro area banks’ sensitivity to corporate decarbonisation”, Financial Stability
Review, BCE, mai 2020.

19

A se vedea „Positively green: Measuring climate change risks to financial stability”, CERS, iunie 2020.

20

A se vedea „Guide on climate-related and environmental risks – supervisory expectations relating to
risk management and disclosure”, BCE, noiembrie 2020.
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supravegherea. În anul 2020, BCE a început să lucreze la o testare la stres de sus
în jos (top-down) privind schimbările climatice, care se bazează pe informații foarte
granulare cu privire la expunerile băncilor și ale fondurilor de investiții și – un aspect
important – include, de asemenea, compromisuri între riscurile fizice ale schimbărilor
climatice și orice riscuri de tranziție aferente trecerii la o economie cu emisii scăzute
de dioxid de carbon. Rezultatele inițiale ale acestui amplu exercițiu urmează să fie
publicate în semestrul I 2021. BCE contribuie, de asemenea, la eforturile din cadrul
diferitelor foruri ale UE și internaționale de a examina necesitatea și posibila
concepere a unor măsuri de reglementare destinate combaterii riscurilor climatice.
De asemenea, pornind de la activitatea sa privind o foaie de parcurs privind riscurile
climatice și exercițiile conexe de inventariere, în 2020 Supravegherea bancară
a BCE a publicat Ghidul BCE privind riscurile legate de schimbările climatice și cele
de mediu, care va fi integrat în dialogul de supraveghere cu entitățile supravegheate
de la începutul anului 2021. În 2022, BCE va derula un exercițiu testare la stres în
scopuri de supraveghere privind schimbările climatice. Rezultatele acestui exercițiu
vor fi integrate în evaluarea SREP din 2022, alături de cel al unei evaluări riguroase
a alinierii băncilor la așteptările publicate în Ghidul său privind riscurile legate de
schimbările climatice și cele de mediu.
Cu privire la eforturile de creștere a capacităților de cercetare în ceea ce
privește impactul schimbărilor climatice asupra stabilității financiare și a zonei
euro, încurajate în rezoluție, BCE menționează activitatea sa analitică tot mai
intensă în acest domeniu. În raportul Financial Stability Review din
noiembrie 2020, BCE a prezentat date care dovedesc că, dincolo de finanțarea
tranziției climatice, agenda de finanțare durabilă ar putea avea, de asemenea, un
impact pozitiv asupra integrării financiare a zonei euro, având în vedere nivelurile
mai scăzute de favorizare a piețelor interne pentru obligațiunile ecologice. 21
Continuă, de asemenea, activitatea de aprofundare a analizei privind riscurile
climatice, împreună cu partenerii din Eurosistem și din Uniunea Europeană, în
contextul unei echipe de proiect comune privind riscurile climatice a Comitetului
pentru stabilitate financiară al Eurosistemului și Comitetului consultativ tehnic al
CERS. 22 În contextul evaluării strategiei, Eurosistemul a înființat direcție de activitate
destinată evaluării implicațiilor schimbărilor climatice din perspectiva politicii
economice și a celei monetare, care va stabili și o foaie de parcurs pentru
îmbunătățirea capacităților analitice ale Eurosistemului în viitor.
Recunoscând importanța riscurilor legate de schimbările climatice și impactul
acestora asupra funcțiilor de bază ale băncilor centrale, BCE își asumă un rol
activ în Rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar, contribuind astfel la
promovarea unei tranziții fără sincope către o economie cu emisii reduse de
dioxid de carbon. BCE s-a alăturat Comitetului director al rețelei în 2020 și
contribuie la toate cele cinci direcții de activitate specifice ale rețelei (aspecte
microprudențiale și supraveghere; aspecte macrofinanciare; extinderea finanțării
ecologice; acoperirea lacunelor la nivelul datelor; și cercetare).
21

A se vedea Financial Stability Review, BCE, noiembrie 2020.

22

A se vedea raportul Positively green: Measuring climate change risks to financial stability, CERS,
iunie 2020.
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4

Stabilitatea financiară
În concordanță cu solicitările formulate în acest sens în rezoluție, BCE a
monitorizat îndeaproape riscurile asociate Brexit din sectorul economic și cel
financiar. Ca urmare a trecerii la noul regim la 1 ianuarie 2021, niciun risc
semnificativ nu s-a materializat în sectorul financiar în primele săptămâni ale
anului 2021, date fiind preparativele ample ale autorităților și ale participanților pe
piață. În ultimii ani, BCE a solicitat în mod continuu participanților pe piață să se
pregătească pentru toate rezultatele posibile ale negocierilor dintre Regatul Unit și
UE. 23 BCE consideră binevenit Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit,
care a contribuit la limitarea riscurilor macroeconomice și la evitarea volatilității pieței
la sfârșitul perioadei de tranziție. Nu s-a recurs la operațiunile în euro săptămânale
oferite de Bank of England băncilor din Regatul Unit pe baza acordului de swap
valutar cu BCE. În ceea ce privește sectorul bancar, până în prezent nu s-au produs
perturbări majore în ceea ce privește deservirea clienților din UE. 24 Cu privire la
instrumentele financiare derivate necompensate, BCE a constatat înregistrarea de
progrese semnificative, în ultimele luni ale anului 2020, în cazul unui eșantion de
bănci importante care și-au transferat activitățile în ceea ce privește reprelucrarea
contractelor expuse riscurilor. Decizia privind echivalența limitată în timp pentru
contrapărțile centrale din Regatul Unit, adoptată de Comisia Europeană ca măsură
de urgență, a contribuit la evitarea riscurilor la adresa stabilității financiare la sfârșitul
perioadei de tranziție. BCE va continua să monitorizeze atent evoluțiile și riscurile în
lunile și anii următori. Având în vedere solicitarea adresată de Comisia Europeană
participanților pe piață din UE de a-și reduce expunerile față de contrapărți centrale
din Regatul Unit, BCE va monitoriza preparativele din sector și va contribui la
măsurile adoptate de Comisia Europeană și Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare și piețe în vederea menținerii stabilității financiare a UE în acest domeniu.
BCE își exprimă acordul cu textul rezoluției în ceea ce privește creșterea
sectorului financiar nebancar, care evidențiază necesitatea de a consolida
politicile macroprudențiale pentru acest sector. 25 Perioada caracterizată de
tensiuni pe piețele financiare din martie 2020 a subliniat importanța consolidării
semnificative a rezilienței sectorului financiar nebancar. Cadrul de reglementare
pentru sectorul financiar nebancar trebuie consolidat, inclusiv din perspectivă
macroprudențială. BCE consideră că o abordare macroprudențială ar trebui să
completeze reglementările existente, care se axează pe siguranța instituțiilor
23

A se vedea, de exemplu, caseta intitulată „Assessing the risks to the euro area financial sector from a
disruptive hard Brexit”, Financial Stability Review, BCE, noiembrie 2018; caseta intitulată „Assessing
the risks to the euro area financial sector from a no-deal Brexit – update following the extension of the
UK’s membership of the EU”, Financial Stability Review, BCE, mai 2019; Financial Stability Review,
BCE, noiembrie 2020.

24

Supravegherea bancară a BCE a solicitat preparative adecvate și a monitorizat, pe parcursul întregului
proces Brexit, progresele înregistrate de băncile pe care le supraveghează. A se vedea, de exemplu,
diverse articole privind Brexit apărute în publicația Banking Supervision Newsletter a BCE: „Brexit:
meeting supervisory expectations’’, februarie 2019; „Brexit: stepping up preparations”, august 2019;
„Brexit: operational risk increases when banks delay action”, noiembrie 2019; „Brexit: time to move to
post-Brexit business models”, februarie 2020; „Brexit: banks should prepare for year-end and beyond”,
noiembrie 2020.

25

Activele totale deținute de instituțiile financiare nebancare din zona euro aproape că s-au dublat în
ultimii zece ani, de la 25 de mii de miliarde EUR în 2009 la 47 de mii de miliarde EUR în iunie 2020, în
timp ce ponderea acestora în totalul activelor din sectorul financiar a crescut de la 45% la 58%.
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individuale și pe protecția investitorilor, și ar trebui să fie adaptată la vulnerabilitățile
specifice ale instituțiilor financiare nebancare. BCE promovează această politică și
contribuie la această activitate la nivel european și în cadrul forurilor internaționale,
cum ar fi Consiliul pentru Stabilitate Financiară.

5

Servicii de plată, euro digital, criptoactive și securitate cibernetică
În ceea ce privește trimiterea din rezoluție la numărul tot mai mare de entități
nebancare grupate în jurul băncilor pentru a avea acces la sistemul de plăți,
BCE menționează că acestea dețin un rol din ce în ce mai relevant în domeniul
plăților. Aceste entități, precum instituțiile emitente de monedă electronică în
conformitate cu Directiva privind moneda electronică 26 (E-Money Directive – EMD 2)
și instituțiile de plăți în conformitate cu Directiva privind serviciile de plată 27 (Payment
Services Directive – PSD 2), nu se califică drept participanți eligibili conform
Directivei UE privind caracterul definitiv al decontării 28 (Settlement Finality
Directive – SFD). Prin urmare, li se interzice accesul direct la sistemele de plăți și de
decontare a operațiunilor cu titluri de valoare menționate în această directivă. 29 BCE
sprijină includerea instituțiilor emitente de monedă electronică și a instituțiilor de plăți
ca participanți eligibili în cadrul următoarei revizuiri a SFD, în vederea facilitării
accesului direct la sistemele desemnate de SFD, în cazul în care acestea
îndeplinesc condițiile de acces (bazate pe risc) ale unor astfel de instituții.
Referitor la trimiterile din rezoluție la criptoactive, BCE monitorizează continuu
evoluțiile pieței criptoactivelor și implicațiile acestora asupra atribuțiilor zonei
euro și ale băncii centrale și contribuie în mod activ la inițiativele europene și
globale de reglementare în acest domeniu. În concordanță cu principiul „aceeași
activitate, aceleași riscuri, aceleași cerințe”, un cadru cuprinzător și consolidat de
monitorizare al Eurosistemului pentru instrumentele, schemele și mecanismele de
plată electronică (cadrul PISA) este, în prezent, în curs de finalizare, în urma
consultării publice desfășurate până la sfârșitul anului 2020. 30 În plus, BCE
contribuie la inițiativele europene și globale în curs privind reglementarea,
supravegherea și monitorizarea criptoactivelor 31 și a monedelor digitale stabile
26

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind
accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de
monedă electronică (JO L 267, 10.10.2009).

27

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind
serviciile de plată în cadrul pieței interne (JO L 337, 23.12.2015).

28

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul
definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998).

29

Prin urmare, entitățile nebancare dispun de acces limitat numai prin intermediul altor instituții,
introducând astfel paliere de acces care pot fi ineficiente din punct de vedere operațional și care
implică riscuri financiare pentru entitățile nebancare și instituțiile care facilitează accesul indirect. În
absența unei soluții la nivelul UE, unele state membre au permis participarea la nivel național, creând
astfel potențiale conflicte de legi și probleme legate de condițiile de concurență echitabile.

30

Noul cadru va acoperi schemele și mecanismele de plată care au un organism de guvernanță și care
permit transferul de valoare între utilizatorii finali și în cazul cărora instrumentele de plată electronice
subiacente sunt exprimate sau finanțate în euro, sunt parțial sau integral garantate cu euro sau sunt
rambursabile în euro. A se vedea și Exemption policy for the Eurosystem oversight framework for
electronic payment instruments, schemes and arrangements, BCE, octombrie 2020.

31

A se vedea, de exemplu, Avizul Băncii Centrale Europene din 19 februarie 2021 cu privire la o
propunere de regulament privind piețele criptoactivelor (CON/2021/4).
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(stablecoins), în vederea contracarării riscurilor, promovând totodată avantajele
inovației tehnologice în sectorul financiar. În ceea ce privește supravegherea în
materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului a instituțiilor
emitente de monedă electronică, a furnizorilor de servicii de active virtuale și a altor
entități obligate, BCE reamintește că această atribuție revine autorităților naționale
competente.
BCE se angajează să mențină un dialog deschis cu Parlamentul European și
cu cetățenii europeni cu privire la euro digital și consideră binevenit sprijinul
Parlamentului European în ceea ce privește analiza și preparativele sale
privind o monedă euro digitală. În urma prezentării raportului BCE privind euro
digital în fața Comisiei ECON a Parlamentului European la 12 octombrie 2020, 32
BCE s-a angajat să mențină dezbaterile cu Parlamentul pe această temă, 33 inclusiv
cu privire la rezultatul consultării publice a BCE privind o monedă euro digitală.
Activitatea Eurosistemului cuprinde o evaluare echilibrată a oportunităților și
dificultăților generate de posibila emitere a unei monede euro digitale în viitor. În
ceea ce privește trimiterile din rezoluție referitoare la accesibilitatea în afara zonei
euro, în conjunctura actuală, Eurosistemul consideră că o monedă euro digitală ar
trebui să reprezinte un mijloc de plată, nu o formă de investiție. Accesul rezidenților
din afara zonei euro ar trebui, prin urmare, să includă condiții specifice menite să
limiteze volatilitatea fluxurilor de capital și a cursurilor de schimb, constituind în
același timp o oportunitate pentru rolul internațional al euro ca mijloc de plată.
În ceea ce privește solicitările din rezoluție referitoare la o monitorizare sporită
a riscurilor în materie de securitate cibernetică, BCE menționează implicarea
sa activă în inițiativele europene și globale de sporire a rezilienței cibernetice.
BCE emite așteptări în materie de monitorizare în ceea ce privește reziliența
cibernetică, care sunt aplicate infrastructurilor piețelor financiare aflate sub
monitorizarea sa, a stabilit un cadru pentru teste de penetrare bazate pe amenințări
(TIBER-UE) și prezidează Comitetul privind reziliența cibernetică a euro (Euro Cyber
Resilience Board – ECRB), orientat către piață, care a impulsionat schimbul de
informații sensibile legate de mediul cibernetic în interiorul unui cerc de încredere
(CIISI-UE). 34 BCE va continua să acorde o importanță considerabilă asigurării unor
niveluri ridicate de reziliență cibernetică.
Referitor la solicitarea formulată în rezoluție de a comunica rezultatele
investigării defecțiunilor tehnice ale sistemului de decontare TARGET2, BCE sa angajat să publice principalele constatări ale investigării. La data de
16 noiembrie 2020, BCE a anunțat lansarea unei evaluări externe independente
privind TARGET Services. 35 BCE va identifica și va soluționa cauzele aflate la baza
32

A se vedea A digital euro for the digital era, declarație introductivă susținută de Fabio Panetta, membru
al Comitetului executiv al Băncii, în fața Comisiei ECON a Parlamentului European, 12 octombrie 2020.

33

A se vedea, de exemplu, scrisoarea lui Fabio Panetta către Irene Tinagli, deputată în Parlamentul
European, din 18 ianuarie 2021, cu privire la încheierea consultării publice a BCE referitoare la o
monedă euro digitală.

34

CIISI-UE a fost înființat în cadrul ECRB, un forum la nivel înalt prezidat de BCE, care reunește bănci
centrale, autorități europene, operatori critici ai infrastructurilor piețelor financiare și furnizori de servicii
terți.

35

A se vedea comunicatul de presă „ECB announces independent review of payments system outage”,
BCE, 16 noiembrie 2020.
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incidentelor și va publica principalele constatări ale evaluării externe până în
trimestrul II 2021. BCE se angajează să desprindă învățămintele corespunzătoare în
urma acestor incidente, să fie pe deplin transparentă în ceea ce privește constatările
sale și să ia măsurile necesare pentru a continua să pună la dispoziție infrastructuri
ale piețelor financiare cu un grad ridicat de eficiență și fiabilitate. 36
Cu privire la solicitarea formulată în rezoluție de a nu reduce mai mult volumul
bancnotelor aflate în circulație, BCE subliniază că toate cupiurile din seria
„Europa”, de la 5 EUR la 200 EUR, vor fi menținute. Valoarea bancnotelor aflate
în circulație a crescut cu circa 11% în 2020, respectiv cu 142 de miliarde EUR, cea
mai mare creștere absolută înregistrată de bancnotele în circulație de la introducerea
acestora în anul 2002. 37 Studiul din 2019 privind comportamentul în materie de plăți
la nivelul zonei euro evidențiază, de asemenea, că numerarul a rămas metoda
predominantă pentru plățile de mică valoare efectuate în persoană în zona euro. 38
Pentru a proteja încrederea în numerarul în euro, BCE își continuă activitatea de
investigare și dezvoltare a unor concepții grafice viitoare ale bancnotelor, dotate cu
elemente de siguranță noi, de ultimă generație.

6

Uniunea Economică și Monetară
În ceea ce privește rolul internațional al euro, BCE reiterează faptul că
atractivitatea globală a monedei euro este susținută în primul rând de o Uniune
Economică și Monetară mai profundă și mai completă, inclusiv de
înregistrarea de progrese la nivelul uniunii piețelor de capital. 39 Aplicarea unor
politici economice solide în zona euro este, de asemenea, importantă pentru
atractivitatea globală a monedei euro. Finalizarea uniunii bancare ar spori reziliența
zonei euro, în timp ce progresele înregistrate în direcția unei uniuni a piețelor de
capital ar contribui la asigurarea unor piețe financiare mai profunde și mai lichide. La
rândul ei, această evoluție ar sprijini indirect utilizarea euro pe plan mondial ca
monedă internațională pentru investiții, finanțare și decontare. Pandemia de
coronavirus (COVID-19) evidențiază urgența acestor politici și eforturi de reformă.
Referitor la solicitarea formulată în rezoluție privind o cooperare fructuoasă cu
statele membre din afara zonei euro, BCE și băncile centrale naționale
cooperează strâns în cadrul SEBC, obiectivul general fiind acela de a integra
toate statele membre fără derogare în cea de-a treia etapă a Uniunii Economice
și Monetare. Reflectând eforturile de colaborare la nivelul Uniunii, al statelor sale
membre, precum și al BCE și al băncilor centrale naționale din cadrul SEBC, zona
euro s-a extins continuu, ajungând, în prezent, la 19 state membre. În anul 2020,
Bulgaria și Croația au aderat la mecanismul cursului de schimb (MCS II), o condiție
36

A se vedea, de asemenea, scrisoarea președintei BCE către Markus Ferber, deputat în Parlamentul
European, cu privire la TARGET2, 21 ianuarie 2021.

37

Statisticile privind bancnotele și monedele aflate în circulație sunt disponibile pe website-ul BCE și sunt
actualizate în jurul celei de-a 14-a zile lucrătoare a fiecărei luni.

38

A se vedea Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), BCE,
decembrie 2020.

39

A se vedea The international role of the euro, BCE, Frankfurt pe Main, iunie 2020.
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prealabilă pentru îndeplinirea criteriilor de convergență pentru adoptarea monedei
euro, astfel cum sunt prevăzute în Tratate.

7

Aspecte instituționale
Cu privire la sugestiile din rezoluție privind consolidarea în continuare a
mecanismelor de responsabilitate ale BCE, BCE consideră că mecanismele de
responsabilitate actuale sunt eficace și este pregătită să reflecteze în
continuare, împreună cu Parlamentul European, asupra modalităților prin care
să asigure îndeplinirea cu eficacitate a obligațiilor sale de asumare a
responsabilității. BCE menționează că, în temeiul Tratatului, răspunde în primul
rând în fața Parlamentului European, angajându-se ocazional și în schimburi de
opinii cu parlamentele naționale. În ceea ce privește solicitarea Parlamentului
European privind un acord interinstituțional pentru a oficializa și a depăși practicile
existente în materie de responsabilitate, orice modificare ar trebui să se bazeze pe
dispoziții ale dreptului primar al UE care să stabilească obligații explicite în materie
de responsabilitate pentru BCE, să respecte principiul independenței băncii centrale
și să fie suficient de flexibile pentru a răspunde cererii actuale și viitoare de control al
acțiunilor BCE.
Solicitările Parlamentului European privind asigurarea unui grad suplimentar
de transparență în ceea ce privește conflictele de interese și o politică
optimizată a BCE în materie de avertizare de integritate au fost soluționate
integral. BCE și-a sporit semnificativ nivelul de transparență și responsabilitate prin
publicarea declarațiilor de interese ale tuturor membrilor organelor de nivel înalt și a
avizelor 40 Comitetului său de etică, care acoperă deja nu numai conflictele de
interese reale, ci și pe cele potențiale, precum și activitățile postangajare ale înalților
funcționari ai BCE. În luna octombrie 2020, BCE a adoptat un cadru de avertizare de
integritate optimizat, care include un instrument de raportare ușor de utilizat și
anonim, precum și norme robuste de protejare a avertizorilor de integritate împotriva
represaliilor. Acest cadru este aliniat cu principiile Directivei UE privind avertizarea în
interes public 41 și a fost extins pentru a include toți înalții funcționari ai BCE.
În ceea ce privește solicitarea adresată BCE în rezoluție de a asigura
independența membrilor Comitetului său de audit și de a evita situațiile de
conflict de interese în rândul membrilor Comitetului de etică, BCE reamintește
că independența membrilor comitetului este prevăzută în mod expres în
40

A se vedea Opinions of the Ethics Committee.

41

A se vedea Decizia BCE din 20 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului Băncii Centrale
Europene privind personalul în ceea ce privește introducerea unui instrument de avertizare de
integritate și îmbunătățirea protecției avertizorilor de integritate (BCE/2020/NP37) și Decizia (UE)
2020/1575 a Băncii Centrale Europene din 27 octombrie 2020 privind evaluarea informațiilor și acțiunile
ulterioare corespunzătoare în cazul încălcărilor raportate prin intermediul instrumentului de avertizare
de integritate atunci când persoana vizată este un înalt funcționar al BCE (BCE/2020/54). Noua politică
în materie de avertizare de integritate respectă și este aliniată cu principiile de bază ale Directivei UE
privind avertizarea în interes public, inclusiv raportarea către Oficiul European de Luptă Antifraudă.
Politica consolidată a BCE prevede, de asemenea, un proces specific de raportare cu privire la înalții
funcționari ai BCE (inclusiv toți membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere),
care oferă același nivel de protecție pentru avertizorii de integritate și martori.
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mandatul Comitetului de audit și în decizia de instituire a Comitetului de etică.
În ultimii ani, Consiliul guvernatorilor a adoptat mai multe măsuri pentru a spori
independența și diversitatea Comitetului de etică și a Comitetului de audit. În luna
iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a numit-o membră a Comitetului de etică pe
responsabila în materie de etică a unei organizații neguvernamentale, fostă
consultantă în materie de etică a Fondului Monetar Internațional. Revizuirea recentă
a mandatului Comitetului de audit 42 consolidează independența și imparțialitatea
membrilor în mai multe privințe, de exemplu prin stabilirea cerinței ca membrii externi
să prezinte o declarație de interese și prin extinderea sferei membrilor eligibili.
Mandatul revizuit prevede că cel puțin un membru extern este ales dintre persoane
care nu au deținut anterior funcții în cadrul Eurosistemului. În același timp, BCE
consideră că este esențial ca membrii ambelor comitete să includă foști înalți
funcționari ai BCE, deoarece experiența și cunoștințele lor aprofundate cu privire la
structura instituțională, rolurile și responsabilitățile BCE, precum și tematicile
specifice acestei instituții reprezintă active inestimabile în momentul identificării
riscurilor reale și potențiale și/sau a conflictelor de interese.
Referitor la trimiterile din rezoluție cu privire la politicile sale de comunicare,
BCE menționează că apelurile bilaterale cu observatori ai BCE, inclusiv
economiști-șefi și directori de cercetare, au avut loc în cadrul stabilit, cu
respectarea măsurilor de protecție stabilite, și au fost făcute publice prin
publicarea periodică a agendelor. Interacțiunile cu sectorul financiar privat oferă
BCE informații suplimentare și o mai bună înțelegere a pieței și, ca atare, contribuie
la formularea orientării de politică monetară a BCE. Prin urmare, această
interacțiune sprijină BCE în îndeplinirea mandatului său în beneficiul cetățenilor din
zona euro. Pentru a asigura respectarea deplină a celor mai înalte standarde de
transparență și responsabilitate, BCE a introdus un cadru solid pentru interacțiunea
cu reprezentanții sectorului privat. Codul de conduită și principiile directoare ale BCE
pentru comunicarea externă definesc în mod clar condițiile în care au loc astfel de
schimburi. 43 Convorbirile cu economiști-șefi și analiști de la instituții financiare s-au
desfășurat în limitele acestui cadru și au fost făcute publice în totalitate prin
publicarea periodică a agendelor. În prezent, aceste apeluri nu sunt efectuate în
urma conferinței de presă a Consiliului guvernatorilor. BCE își evaluează în mod
continuu politicile și practicile în materie de comunicare, cu scopul de a spori
eficacitatea acestora cât mai mult posibil, menținând totodată, în orice moment,
transparența acestora. În acest sens, formatul apelurilor menționate în rezoluție este,
de asemenea, reanalizat. 44
BCE consideră binevenită solicitarea Parlamentului European privind o
prezentare mai detaliată a problemelor sociale și ale angajaților, precum și a
problemelor de guvernanță, recunoscând importanța transparenței
informațiilor nefinanciare, precum și a îmbunătățirii calității și disponibilității
42

A se vedea Mandatul Comitetului de audit, BCE, decembrie 2020.

43

Pentru Codul de conduită al BCE, a se vedea articolul 8 din Codul de conduită pentru înalții funcționari
ai Băncii Centrale Europene și Principiile directoare referitoare la comunicarea externă în ceea ce
privește înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene.

44

A se vedea, de asemenea, scrisoarea președintei BCE către dl MacManus, deputat în Parlamentul
European, 21 ianuarie 2021.
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acestor date. Începând din 2010, BCE a publicat un set cuprinzător de date și
obiective de mediu în declarația sa de mediu, care este elaborată în conformitate cu
Sistemul de management de mediu și audit (Eco-Management and Audit Scheme –
EMAS) 45 al UE și este publicată anual. O sinteză a performanțelor sale de mediu
este, de asemenea, inclusă în Raportul anual al BCE. În anul 2021, BCE a început
să lucreze la extinderea cadrului existent de raportare în materie de mediu pentru a
include aspecte economice, de guvernanță și sociale, luând în considerare cerințele
prevăzute în Directiva 2014/95 a UE privind raportarea nefinanciară 46 și orientările
ulterioare. BCE urmărește să înceapă publicarea de informații privind
sustenabilitatea în 2022, cu trimitere la performanțele BCE din 2021. Trecerea la o
raportare și un cadru global de sustenabilitate va fi, de asemenea, sprijinită de noul
centru al BCE privind schimbările climatice. 47 În plus, BCE a participat, în calitate de
organizație observatoare, la lucrările Grupului operativ pentru proiectul de laborator
european cu privire la preparativele destinate unor posibile standarde de raportare
nefinanciară ale UE, pentru care Comisia Europeană a mandatat Grupul consultativ
european pentru raportare financiară.
Cu privire, în special, la raportarea problemelor sociale și ale angajaților, BCE
prezintă deja informații relevante și cifre-cheie în rapoartele sale anuale.
Raportul anual al BCE include informații privind structura forței sale de muncă,
programele de leadership în curs, cadrele de carieră și dezvoltare profesională
pentru personal, precum și inițiative privind diversitatea și incluziunea destinate
consolidării și promovării unei culturi a incluziunii la BCE. 48 În ultimii ani,
comunicarea s-a axat pe măsurile adoptate pentru a obține un echilibru mai bun
între genuri în cadrul BCE, inclusiv noua Strategie de gen 2020-2026 și activitățile
întreprinse pentru a încuraja, în colaborare cu rețelele diversității ale BCE,
comportamentele incluzive. Pentru a furniza informații suplimentare pe teme legate
de problemele sociale și ale angajaților, în concordanță cu sugestiile prevăzute în
Directiva privind raportarea nefinanciară, BCE intenționează să adopte o abordare
similară în ceea ce privește raportarea cu privire la progresele înregistrate la nivelul
noului cadru privind cariera, care a fost pus în aplicare la începutul anului 2020,
inclusiv cu privire la principalele sale caracteristici (profiluri generice de rol, mobilitate
orizontală și recrutare internă, introducerea unor noi căi de promovare etc.). De
asemenea, vor fi furnizate mai multe informații cu privire la aspecte legate de starea
de bine, performanță și dezvoltarea carierei, politici în materie de diversitate și
egalitatea de șanse în cadrul BCE, precum și cu privire la evaluarea în curs a noilor
modalități de lucru în viitorul post-pandemie.
BCE ia act de trimiterile din rezoluție referitoare la lipsa echilibrului de gen în
cadrul Comitetului executiv al BCE și de solicitarea ca statele membre să
depună eforturi active pentru a asigura echilibrul de gen în viitoarele lor
45

Declarația anuală de mediu a BCE este publicată pe website-ul BCE.

46

Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a
Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind
diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (JO L 330, 15.11.2014).

47

A se vedea comunicatul de presă „ECB sets up climate change centre”, BCE, 25 ianuarie 2021.

48

Pentru informații privind problemele sociale și ale angajaților, a se vedea, de exemplu, Secțiunea 12.1
din Raportul anual 2019 al BCE.
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propuneri de liste scurte și numiri. Procesul de numire a membrilor Comitetului
executiv al BCE este prevăzut la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene și la articolul 11.2 din Protocolul privind Statutul
Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. 49
Modificările aduse modului de punere în aplicare a Tratatului în ceea ce privește
procesul de selecție a membrilor Comitetului executiv al BCE țin de competența
Consiliului și a Parlamentului European.
Deși nu poate lua măsuri cu privire la componența Comitetului său executiv,
BCE se angajează să amelioreze echilibrul de gen în cadrul organizației, în
special prin măsuri și ținte care au fost introduse din anul 2013. Aceste inițiative
au condus la o majorare semnificativă a ponderii femeilor în posturile de conducere
ale BCE. 50 În luna mai 2020, BCE a anunțat o nouă strategie pentru îmbunătățirea în
continuare a echilibrului de gen la toate nivelurile personalului său. 51 Politica
definește procente-țintă, care se axează pe ponderea anuală a femeilor numite în
posturi noi și posturi vacante, precum și țintele pentru ponderea totală a personalului
de gen feminin la diferite niveluri salariale. Țintele vizează creșterea ponderii
femeilor la diferite niveluri la un procent cuprins între 36% și 51% până în 2026.
Acestea sunt însoțite de o serie de măsuri suplimentare de sprijinire a echilibrului de
gen, care vor fi introduse începând cu anul 2021.

49

Membrii Comitetului executiv al BCE sunt numiți de Consiliul European, la recomandarea Consiliului
Uniunii Europene, după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor BCE.

50

Femeile ocupau aproape 31% dintre posturile de conducere de nivel superior la sfârșitul anului 2019,
comparativ cu 12% la finele anului 2012. Mai mult, femeile reprezentau 30% din totalul cadrelor de
conducere ale BCE la sfârșitul anului 2019, în creștere față de 17% la finele anului 2012. În general,
ponderea personalului de gen feminin în cadrul BCE s-a situat la 45% la sfârșitul anului 2019,
comparativ cu 43% la finele anului 2012.

51

A se vedea comunicatul de presă „ECB announces new measures to increase share of female staff
members”, BCE, 14 mai 2020.
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