
 

 

Feedback privind contribuția 

furnizată de Parlamentul European în 

cadrul rezoluției sale referitoare la 

Raportul anual 2020 al BCE 

Raportul anual 2020 al BCE a fost prezentat de vicepreședintele BCE la data de 

14 aprilie 2021 în cadrul unei sesiuni speciale a Comisiei pentru afaceri economice 

și monetare a Parlamentului European.1 La data de 14 februarie 2022, 

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 2020 (denumită în continuare „rezoluția”).3 

Cu ocazia transmiterii Raportului anual 2021 al BCE către Parlamentul European, 

BCE oferă feedback cu privire la contribuția furnizată de Parlamentul European în 

cadrul rezoluției sale.4 

1 Politică monetară 

Referitor la apelul adresat BCE în rezoluție de a monitoriza îndeaproape ratele 

ridicate ale inflației și de a lua măsuri în vederea protejării stabilității prețurilor, 

BCE își reafirmă angajamentul ferm de a menține o țintă a inflației de 2%. 

Deciziile de politică monetară ale BCE continuă să fie orientate către asigurarea 

stabilității prețurilor pe termen mediu. Războiul din Ucraina afectează grav economia 

zonei euro și a sporit semnificativ gradul de incertitudine. Impactul războiului asupra 

economiei va depinde de evoluția conflictului, de efectul sancțiunilor actuale, precum 

și de posibilele măsuri suplimentare. Inflația a crescut semnificativ și se va menține 

la un nivel ridicat în lunile următoare, în principal pe seama majorării considerabile a 

costurilor produselor energetice. Datele noi din luna martie au consolidat așteptările 

Consiliului guvernatorilor potrivit cărora achizițiile nete de active în cadrul 

programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) al BCE 

ar trebui încheiate în trimestrul III. Calibrarea politicilor monetare va depinde în 

continuare de date și va reflecta evoluția evaluării perspectivelor. În limitele 

mandatului său, BCE este pregătită să își ajusteze toate instrumentele, incluzând 

flexibilitatea, dacă este necesar, pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul 

țintei sale de 2% pe termen mediu. 

 

1  A se vedea website-ul BCE. 

2  A se vedea website-ul BCE. 

3  Textul rezoluției adoptate este disponibil pe website-ul Parlamentului European. 

4  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. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210414~4291d0b4db.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220214_1~ec87ef8c3a.en.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0029_RO.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.ro.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.ro.html
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Cu privire la trimiterile din rezoluție privind asigurarea și monitorizarea 

necesității, adecvării și proporționalității măsurilor sale de politică monetară, 

BCE evaluează în mod sistematic aceste aspecte în adoptarea deciziilor de 

politică monetară. Această evaluare include o analiză a eficacității și a eficienței 

măsurilor de politică monetară în vederea asigurării stabilității prețurilor, a beneficiilor 

și a posibilelor efecte secundare ale acestora, precum și a interacțiunii și a 

echilibrului lor în timp. Acest aspect este deosebit de important din perspectiva 

utilizării instrumentelor de politică monetară, altele decât ratele dobânzilor standard 

de politică monetară. Rezultatul evaluării poate avea un impact atât asupra 

intensității cu care sunt utilizate aceste măsuri, cât și asupra conceperii lor, care pot 

fi calibrate astfel încât să limiteze sau să contracareze posibilele efecte secundare.5 

Referitor la trimiterile din rezoluție cu privire la impactul ratelor scăzute ale 

dobânzilor asupra companiilor, a stimulării reformelor și investițiilor, precum 

și a sistemelor de pensii și de asigurări, evaluarea proporționalității efectuată 

de BCE, menționată anterior, ia în considerare toate aspectele relevante 

referitoare la economia reală și la sistemul financiar. Instrumentele de politică 

monetară ale BCE sunt monitorizate constant pentru a asigura că sunt proporționale 

cu atingerea obiectivului statutar, în special deoarece este posibil ca efectele lor 

secundare asupra sistemului financiar și dincolo de acesta să se intensifice pe 

măsură ce persistă un mediu caracterizat de rate scăzute ale dobânzilor. 

În ceea ce privește eficacitatea instrumentelor de politică monetară ale BCE, 

inclusiv impactul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung 

(OTRTL) asupra economiei reale, în special asupra întreprinderilor mici și 

mijlocii (IMM-uri), politica monetară a BCE a fost calibrată pentru a asigura 

transmiterea lichidităților către toate sectoarele economiei. OTRTL oferă 

băncilor din zona euro finanțare la rate foarte atrăgătoare, cu condiția ca acestea să 

își mențină activitatea de creditare a economiei reale, un aspect deosebit de 

important în perioadele marcate de incertitudine ridicată. Există numeroase dovezi 

conform cărora, în ansamblu, OTRTL au fost foarte eficace în ceea ce privește 

diminuarea costurilor de finanțare ale băncilor și încurajarea creditării bancare a 

firmelor și a populației, inclusiv furnizarea de lichidități microîntreprinderilor și 

persoanelor care desfășoară o activitate independentă, care, de obicei, recurg la 

bănci pentru a avea acces la creditare.6 În perioada pandemiei, eficacitatea 

măsurilor a fost consolidată prin măsuri microprudențiale și macroprudențiale, 

precum și prin sprijinul acordat prin politica fiscală, în special prin garanțiile 

guvernamentale și schemele de amânare a plăților („moratorii”). În luna aprilie 2020, 

BCE a introdus un pachet specific de măsuri de relaxare privind garanțiile, care se 

axează în special pe creditele acordate întreprinderilor mai mici, inclusiv persoanelor 

care desfășoară o activitate independentă și persoanelor fizice.7 Băncile pot finanța 

 

5  De exemplu, BCE a exclus creditele ipotecare acordate gospodăriilor populației din cadrul operațiunilor 

țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) pentru a limita riscurile de acordare a creditelor care 

stimulează majorarea nesustenabilă a prețurilor locuințelor. Un alt exemplu este sistemul pe două 

niveluri pentru remunerarea deținerilor de lichiditate excedentară, destinat sprijinirii transmisiei politicii 

monetare prin intermediul băncilor. 

6  Pentru mai multe informații, a se vedea și „TLTRO III and bank lending conditions”, Buletinul economic, 

ediția 6/2021, BCE. 

7  A se vedea comunicatul de presă, „ECB announces package of temporary collateral easing measures”, 

BCE, 7 aprilie 2020.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202106_02~35bf40777b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
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credite acordate acestor grupuri de debitori prin intermediul condițiilor favorabile 

ale OTRTL, sprijinind astfel această activitate de creditare. Scopul tuturor acestor 

măsuri de politică monetară este de a contribui la menținerea unor condiții favorabile 

de finanțare, reducând astfel constrângerile financiare cu care se confruntă IMM-

urile și ameliorând reziliența acestora la șocurile financiare. BCE continuă să 

monitorizeze îndeaproape condițiile de finanțare a IMM-urilor, în special în contextul 

Sondajului semestrial al BCE privind accesul la finanțare al întreprinderilor (Survey 

of Access to Finance of Entreprises – SAFE).8 

Referitor la eligibilitatea obligațiunilor emise de guvernul elen în cadrul 

programului de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele 

secundare (PSPP), BCE menționează că, în ultimii ani, calitatea creditului 

obligațiunilor emise de guvernul elen s-a îmbunătățit constant, însă nu a atins 

încă pragul de eligibilitate pentru PSPP. Eligibilitatea obligațiunilor 

guvernamentale elene pentru PSPP face obiectul unei decizii a Consiliului 

guvernatorilor bazate pe o serie de considerente, inclusiv gestionarea riscurilor. 

Deși, până în prezent, nu au fost achiziționate titluri emise de sectorul public din 

Grecia în cadrul PSPP, politica monetară acomodativă a BCE a contribuit substanțial 

la relaxarea condițiilor financiare în Grecia, aspect evidențiat de ratele istorice 

scăzute ale dobânzilor la creditele acordate de bănci gospodăriilor populației și 

societăților nefinanciare din Grecia.9 BCE își menține prezența puternică pe piața 

obligațiunilor emise de guvernul elen prin reinvestirea deținerilor în cadrul 

programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (PEPP), pentru 

care titlurile negociabile de natura datoriei emise de autoritatea guvernamentală din 

Grecia sunt eligibile în temeiul unei derogări. BCE va continua să reinvestească 

toate răscumpărările deținerilor acumulate în cadrul PEPP pe măsură ce acestea 

ajung la scadență cel puțin până la sfârșitul anului 2024. Totodată, dacă se observă 

riscuri la adresa transmiterii fără sincope a politicii monetare către economia elenă, 

BCE poate ajusta investițiile aferente PEPP de o manieră flexibilă între jurisdicții 

pentru a contracara orice fragmentare nejustificată a pieței.10 Nu în ultimul rând, 

obligațiunile guvernamentale elene sunt acceptate temporar drept garanții în cadrul 

operațiunilor de creditare ale Eurosistemului și vor fi acceptate cel puțin atât timp cât 

vor continua reinvestițiile în obligațiuni emise de guvernul elen în cadrul PEPP.11 

2 Ținta și măsurarea inflației 

În ceea ce privește noua țintă a inflației publicată de BCE și trimiterile din 

rezoluție referitoare la lipsa unei referințe aritmetice în definiție, BCE consideră 

că stabilitatea prețurilor este menținută în mod optim prin vizarea unei ținte a 

inflației de 2% pe termen mediu. Această formulare cantitativă a obiectivului 

privind stabilitatea prețurilor este simplă, clară și ușor de comunicat, estimându-se 
 

8  A se vedea „Survey on the access to finance of enterprises”, pe website-ul BCE. 

9  Pentru informații suplimentare referitoare la condițiile de finanțare din Grecia, a se vedea, de 

asemenea, scrisoarea adresată de președinta BCE către dl Dimitrios Papadimoulis, deputat în 

Parlamentul European, cu privire la politica monetară, 4 februarie 2022.  

10  A se vedea deciziile de politică monetară, BCE, 16 decembrie 2021.  

11  A se vedea comunicatul de presă „ECB announces timeline to gradually phase out temporary 

pandemic collateral easing measures”, BCE, 24 martie 2022. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter220207_Papadimoulis~a229f0b06f.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211216~1b6d3a1fd8.ro.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220324~8b7f2ff5ea.en.html
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că va contribui, prin urmare, la ancorarea mai bună a anticipațiilor privind inflația. 

Orientarea pe termen mediu este importantă pentru a ține cont de incertitudinile 

asociate procesului inflației și mecanismului de transmisie și pentru a recunoaște 

faptul că politica monetară deține, pe termen scurt, un control imperfect asupra 

inflației, pe seama unor decalaje de transmisie variabile la nivelul economiei și al 

inflației. Definiția perioadei pe termen mediu nu este fixă și nu coincide neapărat cu 

sfârșitul orizontului de proiecție al experților. În schimb, aceasta include o anumită 

flexibilitate intrinsecă pentru a determina sursa șocurilor și pentru a face abstracție 

de șocurile temporare care se pot disipa de la sine, precum și de acele șocuri care 

creează compromisuri la nivelul politicii, prin deplasarea temporară a inflației și a 

producției în direcții diferite (precum în cazul unor șocuri la nivelul ofertei).12  

Referitor la includerea locuințelor ocupate de proprietari (owner-occupied 

housing – OOH) în indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), BCE 

menționează că Eurostat și institutele naționale de statistică evaluează, în 

prezent, în strânsă legătură cu Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), 

modalitățile de abordare a recomandării formulate de Consiliul guvernatorilor 

în vederea includerii, în mod etapizat, a locuințelor ocupate de proprietari 

în IAPC. Astfel cum a fost comunicat în noua strategie de politică monetară a BCE, 

Consiliul guvernatorilor consideră că abordarea bazată pe achiziții nete reprezintă 

metoda preferată pentru a include locuințele ocupate de proprietari în IAPC. Această 

abordare reflectă variațiile de preț ale cheltuielilor legate de achiziționarea de 

locuințe noi din sectoarele gospodăriilor populației, precum și cele legate de 

deținerea de case și apartamente ocupate de proprietari. Au fost prezentate, sub 

forma unei foi de parcurs, etape concrete în vederea includerii complete a locuințelor 

ocupate de proprietari în IAPC.13 Dezvoltarea, producerea și difuzarea indicilor de 

preț relevanți, IAPC și indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari (owner-

occupied housing price index – OOHPI) este realizată de Sistemul Statistic 

European (SSE) care include Eurostat și institutele naționale de statistică ale statelor 

membre ale UE. Decizia privind modul de monitorizare a cerințelor stabilite de 

Consiliul guvernatorilor se încadrează, prin urmare, în sfera de competență a SSE. 

În ceea ce privește impactul asupra IAPC, analiza preliminară efectuată de 

experții BCE indică faptul că, în ultimul deceniu, IAPC combinat cu indicii prețurilor 

locuințelor ocupate de proprietari au înregistrat rate ale inflației care nu diferă 

semnificativ de cele ale IAPC, excluzând costurile aferente locuințelor ocupate de 

proprietari.14  

 

12  Pentru mai multe informații, a se vedea și „The ECB’s price stability framework: past experience, and 

current and future challenges”, Occasional Paper Series, nr 269, BCE, septembrie 2021.  

13  Pentru mai multe informații, a se vedea Secțiunea 3 din „An overview of the ECB’s monetary policy 

strategy”, BCE, iulie 2021 și discursul susținut de președinta Christine Lagarde în cadrul audierii în fața 

Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European, la data de 

15 noiembrie 2021.  

14  Analiza arată că un indice al prețurilor care combină IAPC și indicii prețurilor locuințelor ocupate de 

proprietari prezintă rate ale inflației mai ciclice decât ratele actuale ale inflației IAPC. În perioada 2012-

2020, diferențele dintre acestea au fost limitate ca dimensiune, atingând un nivel de -0,3 și de 

maximum +0,3 puncte procentuale, cu o medie de +0,1 puncte procentuale. Pentru mai multe 

informații, a se vedea „Owner-occupied housing and inflation measurement”, Buletinul economic, 

ediția 1/2022, BCE. Articolul explică, de asemenea, caracteristicile indicelui IAPC combinat cu indicele 

prețurilor locuințelor ocupate de proprietari, conceptul statistic care stă la baza acestuia și metodele de 

compilare ale acestuia, precum și progresele care trebuie realizate până când locuințele ocupate de 

proprietari ar putea fi, în cele din urmă, integrate în IAPC. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op269~3f2619ac7a.en.pdf?1b757c1547bbc94bcebd18c4a151e665
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op269~3f2619ac7a.en.pdf?1b757c1547bbc94bcebd18c4a151e665
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211115~6fa9a12c1e.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2022/html/ecb.ebart202201_01~f643aad55c.en.html
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Referitor la măsurarea în mod adecvat a cheltuielilor consumatorilor, BCE 

consideră că integrarea locuințelor ocupate de proprietari în IAPC ar permite o 

mai bună înțelegere a fenomenul inflației prețurilor de consum, recunoscând 

totodată că izolarea componentei de consum este un proces complex. IAPC, în 

forma sa actuală, include cheltuielile efective cu chiriile pentru locuințe, precum și 

costurile curente suportate de proprietari și chiriași.15 Cu toate acestea, cea mai 

importantă parte a costurilor locuințelor ocupate de proprietari suportate de 

gospodării (achiziționarea de case și apartamente și cheltuielile legate de deținerea 

unei locuințe sau, alternativ, costul estimat al traiului într-o locuință ocupată de 

proprietar) nu este inclusă în IAPC. Astfel, evoluția prețurilor pe piețele imobiliare nu 

este în totalitate acoperită de IAPC. În același timp, este important de menționat 

faptul că, în conformitate cu temeiul său juridic, IAPC ar trebui să se concentreze 

exclusiv asupra cheltuielilor de consum și, prin urmare, să le excludă pe cele de 

investiții. Cu toate acestea, izolarea componentei de consum este o problemă 

complexă, atât din punctul de vedere conceptual, cât și din punctul de vedere 

tehnic.16 Separarea componentei de consum în indicele prețurilor locuințelor ocupate 

de proprietari necesită o analiză minuțioasă, deoarece nu există încă abordări 

general acceptate și convingătoare.17 Sunt necesare activității analitice suplimentare 

care ar putea fi efectuate, eventual, în comun de către SSE, SEBC și alte organizații 

internaționale interesate pentru a se conveni, în cele din urmă, asupra unei abordări 

general acceptate. Totodată, aceasta reprezintă o condiție prealabilă pentru 

elaborarea unui IAPC oficial care include locuințele ocupate de proprietari. În 

prezent, ar fi prematur să se formeze așteptări concrete cu privire la modul și 

momentul în care ar putea fi realizate progrese în acest domeniu. În plus, sunt 

necesare, de asemenea, progrese în ceea ce privește promptitudinea și frecvența 

indicelui prețurilor locuințelor ocupate de proprietari înainte ca locuințele ocupate de 

proprietari să poată fi incluse în IAPC. 

3 Schimbările climatice 

În ceea ce privește noul plan de acțiune al BCE și foaia sa de parcurs detaliată 

privind acțiunile legate de schimbările climatice pentru a integra în continuare 

considerentele referitoare la schimbările climatice în cadrul său de politică18, 
 

15  Costurile curente includ materialele și serviciile pentru reparații minore, asigurarea asociată locuinței, 

electricitatea, gazele și alți combustibili, alimentarea cu apă, eliminarea apelor reziduale și colectarea 

deșeurilor. 

16  O provocare importantă legată de implementarea abordării bazate pe achiziții nete în IAPC constă în 

faptul că locuințele au o natură duală: la prima vedere, achiziționarea unei case ar putea fi considerată 

o investiție într-un activ. Cu toate acestea, cumpărătorii pot avea intenții diferite: aceștia pot utiliza casa 

exclusiv în scopuri investiționale (prin închirierea acesteia) sau o pot utiliza în primul rând pentru 

consum (ocupând-o în calitate de proprietar). Întrucât proprietarul-ocupant va beneficia, de asemenea, 

de orice eventuală creștere a valorii locuinței în timp, locuința va fi utilizată atât pentru investiții, cât și 

pentru consum. 

17  În cadrul discuțiilor purtate până în prezent, s-a considerat că achiziționarea unui teren pe care se află 

o locuință ocupată de proprietar ar putea constitui componenta investițională, aspect legat, de 

asemenea, de faptul că valoarea terenului nu se depreciază în timp ce este utilizat. Cu toate acestea, 

s-ar putea susține că achiziționarea unei clădiri constituie, la rândul său, o investiție. În conturile 

naționale, atât achizițiile de terenuri, cât și cele de clădiri sunt clasificate drept investiții. Prin urmare, 

potrivit unei abordări bazate pe conturile naționale, cheltuielile cu locuințele ocupate de proprietari 

asociate achiziționării acestora ar putea fi considerate exterioare sferei de consum. 

18 A se vedea comunicatul de presă „BCE prezintă un plan de acțiune destinat includerii unor considerații 

referitoare la schimbările climatice în strategia sa de politică monetară”, BCE, 8 iulie 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.ro.html
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BCE menționează că implementarea se desfășoară conform calendarului 

privind atingerea obiectivelor majore convenite pentru anul 2022. Acestea 

includ un plan detaliat privind cerințele de publicare în cadrul de garanții și achiziții 

de active, o testare la stres pilot a bilanțului Eurosistemului și propuneri de adaptare 

a cadrului programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 

(CSPP). Punerea în aplicare a anumitor părți ale planului de acțiune va sprijini și, în 

același timp, va depinde parțial de progresele înregistrate în materie de politici și 

inițiative relevante ale UE în domeniul publicării și al raportării pe tema 

sustenabilității de mediu, ceea ce înseamnă că orice întârziere la intrarea în vigoare 

a legislației relevante, precum Directiva privind raportarea de către întreprinderi de 

informații privind sustenabilitatea va afecta, probabil, și calendarul acțiunilor 

corespunzătoare ale BCE. BCE subliniază nevoia urgentă de adoptare și punere în 

aplicare a acestei directive și invită colegiuitorii să se asigure că intrarea sa în 

vigoare, data de începere a raportării și obiectivul entităților vizate reflectă în mod 

adecvat importanța sa vitală. 

Pe lângă planul de acțiune, BCE și Eurosistemul iau deja în considerare în 

numeroase domenii aspecte referitoare la schimbările climatice. De exemplu, 

BCE achiziționează periodic obligațiuni ecologice în cadrul programului de 

achiziționare de active și ia în considerare riscurile asociate schimbărilor climatice în 

procedurile sale de verificare prealabilă pentru achizițiile de obligațiuni corporative. 

În domeniul stabilității financiare și al supravegherii bancare, BCE a publicat 

metodologia și rezultatele testării la stres privind schimbările climatice la nivelul 

economiei în septembrie 202119 și a lansat testarea la stres în scopuri de 

supraveghere privind schimbările climatice în ianuarie 2022.20 Totodată, BCE a 

identificat expunerea la riscurile legate de schimbările climatice și la riscurile de 

mediu ca vulnerabilitate majoră ce trebuie abordată în cadrul priorităților sale în 

materie de supraveghere pentru perioada 2022-2024.21 Nu în cele din urmă, crearea 

centrului privind schimbările climatice al BCE contribuie la valorificarea expertizei 

interne și la definirea agendei climatice a BCE.22  

În ceea ce privește programul de achiziționare de titluri emise de sectorul 

corporativ (CSPP) al BCE și principiul neutralității pieței, BCE menționează că 

activitățile pe această temă se află în desfășurare. Acțiunea 9 din foaia de 

parcurs a BCE privind acțiunile referitoare la schimbările climatice din operațiunile de 

politică monetară definește angajamentul său de ajustare a cadrului care orientează 

alocarea achizițiilor de obligațiuni emise de sectorul corporativ pentru a integra 

considerente legate de schimbările climatice, în concordanță cu mandatul său.23 

Aceste criterii vor include alinierea emitenților cel puțin cu legislația UE de 

implementare a Acordului de la Paris. Evaluarea potențialelor parțialități ale 

 

19  A se vedea comunicatul de presă „Firms and banks to benefit from early adoption of green policies, 

ECB’s economy-wide climate stress test shows”, BCE, 22 septembrie 2021. 

20  A se vedea comunicatul de presă, „ECB Banking Supervision launches 2022 climate risk stress test”, 

BCE, 27 ianuarie 2022. 

21  A se vedea „Supravegherea bancară a BCE – Prioritățile în materie de supraveghere pentru 2022-

2024”, BCE, 7 decembrie 2021. 

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

23  A se vedea comunicatul de presă, „Foaie de parcurs detaliată privind acțiunile legate de schimbările 

climatice”, BCE, 8 iulie 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210922~59ade4710b.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220127~bd20df4d3a.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.ro.html#toc14
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.ro.html#toc14
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex~f84ab35968.ro.pdf
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nivelurilor de referință ale achizițiilor BCE, care ia în considerare și potențialele 

ineficiențe de pe piață, va avea rolul de a contribui la dezvoltarea unor posibile 

alternative, astfel cum se menționează în detaliu la Acțiunea 4. În concordanță cu 

foaia de parcurs, se desfășoară lucrări conform graficului pentru dezvoltarea de 

propuneri concrete în scopul adaptării cadrului CSPP până la jumătatea anului 2022, 

punerea în aplicare urmând a avea loc către finalul anului 2022. 

În ceea ce privește apelul lansat în rezoluție ca BCE să își intensifice 

activitatea pentru majorarea cotei de obligațiuni verzi în portofoliul său, BCE 

menționează că strategia sa de investiții tematice în portofoliul de fonduri 

proprii a avut drept rezultat o majorare a cotei de obligațiuni ecologice la 7,6% 

în 2021. BCE achiziționează titluri de valoare ecologice direct de pe piața secundară 

și prin investiții în fondul de obligațiuni ecologice în euro destinat băncilor centrale 

(EUR BISIP G2) lansat de Banca Reglementelor Internaționale (BRI) în ianuarie 

2021. BCE intenționează să majoreze în continuare acest procent în anii următori, 

luând în același timp în considerare unele provocări generate de managementul 

pasiv al portofoliului de fonduri proprii al BCE și nivelul relativ scăzut de lichiditate al 

obligațiunilor ecologice de pe piețele secundare. BCE nu poate recurge la achiziții de 

titluri de creanță emise de sectorul public pe piața primară, ca urmare a interdicției 

de finanțare monetară prevăzută la articolul 123 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. 

În ceea ce privește integrarea riscurilor legate de schimbările climatice în 

cadrul său de garanții, BCE precizează că sunt în curs activități pentru luarea 

în considerare a riscurilor relevante legate de schimbările climatice în analiza 

cadrelor de evaluare și de control al riscurilor pentru activele mobilizate ca 

garanții de către contrapartide pentru operațiunile de creditare ale 

Eurosistemului. BCE va introduce cerințe privind publicarea de date pentru activele 

din sectorul privat ca nou criteriu de eligibilitate sau ca bază pentru un tratament 

diferențiat al garanțiilor și al achizițiilor de active. BCE menționează că, în paralel cu 

lucrările aflate în desfășurare pentru anunțarea unui plan detaliat în 2022, punerea în 

aplicare a acestei inițiative va lua în considerare politicile și inițiativele UE în 

domeniul publicării și al raportării în privința sustenabilității de mediu, conform celor 

discutate anterior. Nu în cele din urmă, BCE menționează că planul său de acțiune 

include și consolidarea capacităților sale de evaluare a riscurilor. Aceste acțiuni 

includ introducerea testărilor la stres privind schimbările climatice pentru bilanțul 

Eurosistemului în 2022 și, de asemenea, evaluarea măsurii în care agențiile de 

rating acceptate de cadrul Eurosistemului de evaluare a creditelor (Eurosystem 

credit assessment framework – ECAF) au publicat informațiile necesare pentru 

înțelegerea modului în care acestea integrează riscurile legate de schimbările 

climatice în ratingurile lor de credit. În plus, BCE va elabora standarde minime pentru 

integrarea riscurilor legate de schimbările climatice în ratingurile sale interne. 

BCE recunoaște importanța cooperării cu rețelele internaționale și a implicării 

în dialogul cu societatea civilă. BCE este implicată activ și intens în activitatea 

Rețelei băncilor centrale și a autorităților de supraveghere pentru ecologizarea 

sistemului financiar (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the 
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Financial System – NGFS)24 și oferă o contribuție substanțială la agenda politică 

a UE, ca parte a funcției sale consultative în conformitate cu tratatele UE.25 

Totodată, BCE este membră a Platformei privind finanțarea durabilă și are rolul de 

observator al Consiliului de raportare privind sustenabilitatea din cadrul Grupului 

consultativ european pentru raportare financiară (European Financial Reporting 

Advisory Group – EFRAG). La nivel internațional, BCE a sprijinit puternic agenda 

privind finanțarea sustenabilă și riscurile legate de schimbările climatice în forumurile 

internaționale, precum G726 și BIS27. La nivel european, BCE a contribuit la Rețeaua 

pentru finanțare durabilă a Autorității bancare europene (ABE) și la subgrupurile 

privind transparența și raportarea din cadrul ABE. De asemenea, BCE este implicată 

activ în rețelele interinstituționale de schimb de informații și de cele mai bune practici 

de management asociate sistemului intern de management de mediu al instituțiilor 

participante.28 În ceea ce privește dialogul cu societatea civilă, BCE acordă o 

importanță deosebită rolului esențial al organizațiilor societății civile la îmbunătățirea 

nivelului de informare cu privire la schimbările climatice și contribuției acestora la 

dezbaterea privind măsurile de politică monetară incluse în atribuțiile BCE.29 Rolul 

BCE în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice a reprezentat tema unuia 

dintre seminarele sale cu societatea civilă, organizat la 13 ianuarie 202230, iar BCE 

intenționează să organizeze în viitor mai multe seminare pe teme referitoare la 

schimbările climatice.  

În ceea ce privește apelul din cadrul rezoluției, privind intensificarea activității 

de a include considerentele climatice în operațiunile obișnuite ale BCE, 

aceasta din urmă menționează faptul că, în anul 2021, și-a prezentat decizia de 

a alinia obiectivele de mediu pentru 2030 ale organizației cu obiectivul de 

limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, 

prevăzut în cadrul Acordului de la Paris.31 Acest angajament este însoțit, de 

asemenea, de extinderea limitei privind amprenta de carbon raportată de BCE, care 

va conferi mai multă vizibilitate impacturilor manifestate la nivelul întregului lanț 

 

24  În 2021, BCE a contribuit semnificativ la toate direcțiile de activitate ale NGFS (aspecte 

microprudențiale și de supraveghere; aspecte macrofinanciare; extinderea finanțării ecologice; 

acoperirea lacunelor în raportarea de date; și cercetare) și ale Grupului operativ juridic. 

25  În 2021, BCE a publicat avizele sale pe marginea propunerilor legislative în domenii ce țin de 

competența BCE, precum propunerea pentru o directivă privind raportarea de către întreprinderi de 

informații privind durabilitatea și propunerea pentru un regulament privind obligațiunile ecologice 

europene. Totodată, a participat la forumuri de discuții de la nivelul UE pe această temă, precum 

reuniunile ECOFIN, ale Eurogrupului și ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante, precum și la 

interacțiuni cu Parlamentul European. 

26  Îndeosebi în cadrul G7, G20, al Grupului de lucru privind finanțarea durabilă al G20, reactivat, precum 

și în cadrul Inițiativei privind lacunele în raportarea de date a G20. 

27  BCE a contribuit la Grupul operativ la nivel înalt al Comitetului de la Basel pentru supraveghere 

bancară privind riscurile financiare legate de schimbările climatice și a participat activ la trei direcții de 

activitate ale Consiliului pentru Stabilitate Financiară care abordează aspecte legate de schimbările 

climatice. 

28  Printre acestea se numără Grupul interinstituțional de management de mediu (GIME), care include 

instituții și organisme ale Uniunii Europene, precum și Rețeaua de mediu a băncilor centrale (ENCB), 

care conectează băncile centrale naționale din Europa pentru asigurarea schimbului de informații 

privind performanța de mediu a instituțiilor și pentru desfășurarea de activități de informare. 

29  Pentru mai multe informații, a se vedea: „Civil society seminar series”, BCE. 

30  Frank Elderson, membru al Comitetului executiv, și Irene Heemskerk, președintă a centrului privind 

schimbările climatice al BCE, s-au întâlnit cu reprezentanții a 15 organizații ale societății civile și au 

discutat despre modul în care BCE integrează în activitatea sa considerente cu privire la climă și 

mediu. 

31  A se vedea „2021 update of the ECB’s Environmental Statement”, BCE. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/ecb_civilsoc.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202107~e1430ebcae.en.html#toc1
https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202107~e1430ebcae.en.html#toc1
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valoric. Domeniul de aplicare extins va fi publicat în Declarația de mediu a BCE 

pentru anul 2022, alături de programul actualizat privind managementul de mediu, 

care include obiectivele și măsurile planificate de BCE în scopul atingerii obiectivelor 

de mediu generale prezentate anterior. Totodată, în concordanță cu apelul lansat de 

Parlamentul European în rezoluția din anul trecut, BCE a inclus, de asemenea, un 

capitol suplimentar în Raportul anual 2021 în care prezintă pe scurt abordarea sa 

privind temele legate de sustenabilitatea ecologică, socială și de guvernanță (ESB) 

care au fost identificate în urma unui exercițiu de evaluare a caracterului 

semnificativ.32 Nu în cele din urmă, BCE este înregistrată în Sistemul european de 

management de mediu și audit (EMAS) și a obținut certificarea în conformitate cu 

standardul ISO 14001 începând cu anul 2010, în contextul eforturilor sale continue 

de a optimiza modul în care integrează considerentele de mediu în procesele sale 

interne. 

4 Moneda euro digitală, servicii de plată, criptoactive și securitate 

cibernetică 

În ceea ce privește apelul adresat BCE prin această rezoluție, de a asigura că 

moneda euro digitală răspunde la așteptările publicului, BCE este de acord cu 

faptul că moneda euro digitală trebuie să îndeplinească nevoile de plată ale 

cetățenilor. Scopul principal al unei monede euro digitale este acela de a menține 

accesul publicului și capacitatea deplină de utilizare a monedei băncii centrale, într-o 

economie marcată din ce în ce mai puternic de digitalizare. Însă, pentru îndeplinirea 

acestui rol, cetățenii trebuie să poată avea capacitatea și dorința de a o utiliza. 

Astfel, etapa de investigare va examina și va acorda prioritate situațiilor de utilizare 

pe care moneda euro digitală ar trebui să le ofere în scopul îndeplinirii obiectivelor 

sale: o monedă a băncii centrale fără riscuri, accesibilă și eficientă. De asemenea, 

BCE colaborează activ cu mai multe părți interesate în etapa de investigare, printre 

acestea numărându-se cetățenii și comercianții, prin intermediul unor sondaje și 

grupuri de reflecție speciale.33 Nu în cele din urmă, alinierea autorităților și a 

instituțiilor europene, conștiente de atribuțiile și de independența lor, va juca un rol 

esențial. Prin urmare, BCE continuă să coopereze îndeaproape cu Parlamentul 

European și s-a angajat să participe la schimburi periodice de opinii privind moneda 

euro digitală împreună cu Comisia pentru afaceri economice și monetare a 

Parlamentului European, în urma progreselor înregistrate în timpul etapei de 

investigare.34 

În ceea ce privește referirile la operațiunile TARGET2 și securitatea cibernetică 

ale BCE, aceasta din urmă, împreună cu Eurosistemul, monitorizează 

finalizarea la termenul stabilit a planului de acțiune avizat de Consiliul 

guvernatorilor în decembrie 2021 în scopul de a aborda recomandările emise 

 

32  A se vedea punctul 43 din Rezoluția Parlamentului European din 10 februarie 2021 referitoare la 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2020 (2020/2123(INI)). 

33  A se vedea comunicatul de presă, „ECB publishes report on payment preferences as part of digital 

euro investigation phase”, BCE, 30 martie 2022.  

34  A se vedea scrisoarea adresată de Fabio Panetta către Irene Tinagli, deputată în Parlamentul 

European, referitoare la decizia Consiliului guvernatorilor BCE de a lansa etapa de investigare privind 

moneda euro digitală, 14 iulie 2021.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0039_RO.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220330~309dbc7098.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.letter210714_Panetta_Tinagli~16d70f5a2b.en.pdf
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în urma incidentelor produse în anul 2020. În anul 2021, au fost deja puse în 

aplicare măsuri pentru soluționarea mai multor recomandări, măsurile rămase 

urmând să fie, în cea mai mare parte, puse în aplicare până la sfârșitul 

anului 2022.35 Participanții pe piață vor fi informați cu privire la implementarea 

acestora. În ceea ce privește securitatea cibernetică, în 2018 au fost convenite mai 

multe optimizări în privința rezilienței cibernetice, în scopul consolidării rezilienței 

cibernetice a TARGET2, aceste optimizări fiind implementate în totalitate la 

momentul actual.36 Către finalul anului 2022 vor fi implementate și alte optimizări în 

materie de reziliență cibernetică. În același timp, în contextul rolului său de 

supraveghere, BCE promovează activ reziliența cibernetică a infrastructurilor pieței 

financiare europene, impunând, de exemplu, ca acestea să respecte așteptările în 

materie de supraveghere privind reziliența cibernetică a Eurosistemului. BCE susține 

în continuare reziliența cibernetică a infrastructurilor pieței financiare europene, prin 

teste de penetrare bazate pe amenințări desfășurate în conformitate cu Cadrul 

european privind atacurile etice bazate pe informații operative privind amenințările 

(European framework for threat intelligence-based ethical red-teaming – TIBER-EU). 

De asemenea, BCE colaborează în mod continuu cu infrastructuri esențiale ale 

pieței financiare și cu părți interesate relevante, prin intermediul Comitetului privind 

reziliența cibernetică a euro pentru infrastructurile financiare paneuropene (Euro 

Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures – ECRB) pe 

teme precum schimbul de informații, gestionarea crizelor, instruire și informare și 

gestionarea riscului cibernetic reprezentat de terți. 

În ceea ce privește apelul lansat în rezoluție, privind asigurarea de către BCE a 

unui echilibru adecvat între inovația în domeniu tehnologiei financiare și 

asigurarea stabilității financiare, BCE recunoaște beneficiile pe care inovația 

financiară le-ar putea aduce în privința serviciilor financiare, din perspectiva 

confortului, a eficienței și a accesibilității pentru segmente mai ample ale 

societății. Materializarea acestor beneficii se bazează pe buna funcționare a unui 

sistem financiar care poate limita în mod adecvat și eficient riscurile asociate 

stabilității financiare și care poate îndeplini alte obiective de politică publică (precum 

integritatea pieței, funcționarea fără sincope a infrastructurilor de piață și plăți și 

protecția consumatorilor/investitorilor). BCE va continua să sprijine inovația 

financiară, ținând cont de necesitatea existenței unor măsuri de protecție adecvate, 

conform principiului „aceleași riscuri, aceleași norme”. 

În ceea ce privește monitorizarea evoluției criptoactivelor, BCE și-a intensificat 

măsurile de monitorizare a riscurilor generate de criptoactive la adresa 

stabilității financiare, precum și a impactului acestora asupra transmisiei 

politicii monetare și asupra siguranței și a funcționării fără sincope a 

infrastructurii de piață și a plăților. În anul 2021, BCE a publicat mai multe avize 

în care recomandă, printre altele, să se extindă cerințele de trasabilitate și asupra 

criptoactivelor, să se dezvolte un nou regim individualizat și robust în privința 

criptoactivelor și să se îmbunătățească securitatea cibernetică și reziliența 
 

35  A se vedea scrisoarea adresată de Fabio Panetta către Irene Tinagli, deputată în Parlamentul 

European, referitoare la planul de acțiune pentru abordarea recomandărilor în urma incidentelor 

TARGET din 2020. 

36  A se vedea „Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures”, BCE, 

decembrie 2018.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter211217_Tinagli~0f78c4f3ae.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/cyberresilience/Cyber_resilience_oversight_expectations_for_financial_market_infrastructures.pdf
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operațională a sectorului financiar.37 Totodată, Eurosistemul a publicat cadrul de 

supraveghere al Eurosistemului pentru instrumentele, schemele și aranjamentele 

aplicabile plăților electronice (cadrul PISA) în noiembrie 2021.38 Nu în cele din urmă, 

BCE, prin participarea sa la organismele internaționale de stabilire a standardelor, 

sprijină în mod proactiv dezvoltarea de standarde internaționale pentru a atenua 

riscurile asociate criptoactivelor, monedelor digitale stabile și finanțelor 

descentralizate. 

În ceea ce privește exprimarea în cadrul rezoluției a unor preocupări privind 

clauzele abuzive și practicile neloiale utilizate de sectorul bancar în contractele 

încheiate cu consumatorii în anumite state membre, BCE ar dori să reafirme 

faptul că legiuitorul european s-a abținut să atribuie BCE atribuții privitoare la 

protecția consumatorului. În acest sens, considerentul 28 din Regulamentul privind 

Mecanismul unic de supraveghere explică faptul că atribuțiile de supraveghere care 

nu îi sunt conferite BCE ar trebui să le revină în continuare autorităților naționale, 

acestea incluzând atribuții referitoare la protecția consumatorului.39 Prin urmare, 

autorităților naționale din statele membre le revin atribuții cu privire la protecția 

consumatorului. 

5 Aspecte instituționale 

Cu privire la solicitarea formulată în rezoluție de a întări și mai mult 

mecanismele de responsabilitate și transparență ale BCE, aceasta din urmă 

apreciază rolul deținut de Parlamentul European în îndeplinirea cu eficacitate a 

obligațiilor BCE de asumare a responsabilității și în crearea unei punți între 

BCE și cetățeni. Flexibilitatea care a caracterizat practicile de asumare a 

responsabilității în ultimii ani s-a dovedit eficace și a asigurat dezvoltarea în 

continuare a relației în concordanță cu evoluțiile. Totodată, BCE manifestă 

deschidere față de continuarea dezbaterilor cu privire la modul în care poate 

contribui, împreună cu Parlamentul European, la ameliorarea practicilor existente de 

asumare a responsabilității. Aceste discuții trebuie să aibă loc în limitele parametrilor 

definiți de Tratat și cu respectarea deplină a independenței BCE. De asemenea, 

urmând practica stabilită în timpul evenimentelor din seria „BCE ascultă” organizate 

cu ocazia evaluării strategiei BCE, aceasta din urmă se angajează să continue 

dialogul pertinent cu publicul larg și cu societatea civilă. Din septembrie 2020, BCE a 

 

37  A se vedea „Avizul Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2021 cu privire la propunerea de 

regulament de extindere a cerințelor de trasabilitate la transferurile de criptoactive 

(CON/2021/37)(2022/C 68/02)”, „Avizul Băncii Centrale Europene din 19 februarie 2021 cu privire la o 

propunere de regulament privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 

(CON/2021/4) (2021/C 152/01)” și „Avizul Băncii Centrale Europene din 4 iunie 2021 cu privire la o 

propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reziliența operațională 

digitală a sectorului financiar (CON/2021/20) (2021/C 343/01)”.  

38  A se vedea comunicatul de presă „The Eurosystem oversight framework for electronic payments 

(PISA) is published”, 22 noiembrie 2021. Cadrul instituie o serie de principii în materie de 

supraveghere, pe baza standardelor internaționale, în scopul evaluării siguranței și a eficienței 

instrumentelor, schemelor și aranjamentelor aplicabile plăților electronice, inclusiv a tokenurilor de plată 

digitală (de exemplu, criptoactive folosite într-o schemă de plăți, precum și monede digitale stabile) și a 

furnizorilor de servicii de tip portofel electronic. 

39  A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor 

atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea 

prudențială a instituțiilor de credit. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211122.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1024
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introdus seminare trimestriale cu societatea civilă40 – un exemplu a fost deja 

menționat în Secțiunea 3 privind schimbările climatice – și explorează în continuare 

noi formate de reuniuni, precum dezbateri în cadrul unor mese rotunde, care ar 

permite un grad sporit de interacțiune și schimburi de opinii cu organizații ale 

societății civile, atât pe bază periodică, cât și ad-hoc. Cu privire la publicul larg, BCE 

elaborează strategii de conectare și dialogare cu cetățenii din zona euro, luând în 

considerare diferite formate virtuale, fizice și chiar hibride care să ajungă la un 

număr mare de cetățeni cu diferite naționalități, categorii de vârstă și profiluri 

socioeconomice. 

Referitor la apelul adresat BCE în rezoluție de a asigura independența 

membrilor comitetului său de audit și ai comitetului său de etică, BCE 

menționează că această independență este prevăzută în mod expres în 

mandatul Comitetului de audit și în decizia de instituire a Comitetului de etică. 

Inițiativele recente de consolidare în continuare a independenței membrilor, precum 

cerința impusă membrilor externi ai Comitetului de audit de a furniza o declarație de 

interese, au fost implementate.41 Deși o cunoaștere aprofundată a structurii 

instituționale, a rolurilor și a responsabilităților BCE este considerată esențială pentru 

funcționarea armonioasă și eficace a comitetelor, BCE recunoaște pe deplin că 

membri cu experiențe și profiluri diferite aduc, de asemenea, o valoare adăugată 

importantă. Ca atare, componența ambelor comitete a fost deschisă membrilor 

externi, printre membrii Comitetului de etică numărându-se, de mai mulți ani deja, 

responsabila în materie de etică a unei organizații neguvernamentale, fostă 

consultantă în materie de etică a Fondului Monetar Internațional. 

În ceea ce privește componența grupurilor consultative ale BCE, aceasta din 

urmă menționează că grupurile respective au fost înființate ca un mijloc 

eficace și eficient de a permite BCE să colecteze în mod direct date 

specializate de pe piețe. Având în vedere mandatul său și similar altor bănci 

centrale importante, BCE are interacțiuni frecvente cu participanți pe piețele 

financiare și alți agenți economici, în vederea, printre altele, a verificării și a asigurării 

funcționării corecte și calității înalte a serviciilor infrastructurii pentru operațiuni de 

politică monetară și sisteme de plăți.42 BCE este pe deplin transparentă cu privire la 

interacțiunile sale cu astfel de grupuri și publică mandatele, componența, agendele 

și sintezele ședințelor acestora pe website-ul BCE.43  

 

40  La seminare participă factori de decizie și experți ai BCE, care oferă informații pe diferite teme de 

interes comun și iau parte la dezbateri alături de reprezentanți ai organizațiilor societății civile. 

41  A se vedea Audit Committee - Declarations of Interests, BCE, 31 martie 2022.  

42  Pentru mai multe informații, a se vedea și scrisoarea adresată de președintele BCE mai multor membri 

ai Parlamentului European cu privire la interacțiunile BCE cu părți externe, BCE, 23 ianuarie 2018. 

43  A se vedea, de exemplu, Grupul de contact pentru piața obligațiunilor, Grupul de contact pentru piața 

monetară, Grupul de contact pentru schimb valutar și Grupul BCE pentru managerii de operațiuni. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/audit_comm_decl/shared/data/ecb.dr.acdec220331_declarations_of_interest.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter180123_s_d_meps.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
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Cu privire la instrumentul său de avertizare de integritate, BCE menționează că 

acesta este pe deplin aliniat cu principiile din Directiva UE privind avertizorii.44 

Cadrul BCE oferă un instrument ușor de utilizat, care permite raportarea anonimă, 

precum și norme robuste de protejare a avertizorilor de integritate împotriva 

represaliilor. În cursul anului 2021, aproximativ două treimi dintre sesizările 

avertizorilor au fost primite prin intermediul acestui nou instrument, mai mult de 

jumătate fiind transmise anonim. 

Referitor la trimiterile din rezoluție cu privire la nivelul scăzut de reprezentare a 

femeilor în cadrul Comitetului executiv și al Consiliului guvernatorilor, BCE 

menționează că nu decide cu privire la componența celor două organe de 

decizie. Procesul de numire a membrilor Comitetului executiv al BCE este prevăzut 

în Tratat.45 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 Uniunii Europene și a Parlamentului European. 

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește activitatea BCE de asigurare a unei 

reprezentări echilibrate din punctul de vedere al genului în toate posturile sale 

din ierarhia organizațională, BCE menționează că ameliorarea echilibrului de 

gen s-au numărat printre prioritățile de pe agenda sa încă de la introducerea 

primelor obiective în materie de gen în 2013. Obiectivele respective au vizat 

dublarea ponderii femeilor în funcțiile de conducere de nivel superior în perioada 

2013-2019.46 Accelerându-și eforturile în direcția unui echilibru sporit de gen, BCE a 

anunțat, în anul 2020, o nouă strategie privind diversitatea de gen.47 Strategia 

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 și acoperă perioada până în 2026. Noile 

ținte nu se opresc la posturile de conducere 48, vizând creșterea ponderii femeilor la 

un procent cuprins între 36% și 51%, în funcție de nivel, până în 2026. Un alt 

obiectiv îl reprezintă ocuparea de către femei a cel puțin jumătate dintre posturile noi 

și vacante la diferite niveluri. BCE va publica o evaluare intermediară către finele 

acestui an, urmată de o alta în 2024. Țintele sunt însoțite de o serie de măsuri 

suplimentare de sprijinire a echilibrului de gen. Scopul este acela de a consolida 

 

44  A se vedea Decizia Băncii Centrale Europene 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).  

45  Membrii Comitetului executiv al BCE sunt numiți de Consiliul European, la recomandarea Consiliului 

Uniunii Europene, după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor BCE. A se 

vedea articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 11.2 din 

Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. 

46  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 finele anului 2019, comparativ 

cu 43% la sfârșitul anului 2012. 

47  A se vedea comunicatul de presă „ECB announces new measures to increase share of female staff 

members”, BCE, 14 mai 2020. 

48  Acestea includ, de asemenea, nivelurile de expert principal (banda H în grila de salarizare a BCE), 

expert (benzile F/G și G în grila de salarizare) și analist (benzile E/F în grila de salarizare). 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/pa_document/shared/data/ecb.dr.par2019_0112_Staff_Rules_2020_NP37.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1575&from=RO
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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rezerva de talente feminine, optimizarea practicilor de recrutare, sporirea asumării 

responsabilității de către cadrele de conducere, investirea în dezvoltarea 

competențelor de lider și sprijinirea formulelor flexibile de lucru. Pe lângă inițiativele 

de ameliorare a echilibrului de gen, BCE a lansat, de asemenea, măsuri de 

promovare a diversității și a incluziunii pe scară mai largă. O astfel de măsură se 

referă la un program de formare privind incluziunea la nivelul rolurilor de conducere, 

introdus în anul 2021 cu scopul de a spori gradul de conștientizare și de a îmbunătăți 

procesul decizional, colaborarea și implicarea personalului. BCE a lansat, de 

asemenea, cursuri de învățare online privind diversitatea și incluziunea, dedicate 

întregului personal și axate, printre altele, pe tema prejudecăților neconștientizate și 

pe cea a demnității la locul de muncă. 
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