ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ
Принос на Комисията към програмата на лидерите
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ЗАВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ СЪЮЗ
„Ако искаме банките да действат при еднакви правила и под еднакъв
надзор в целия континент, трябва да насърчим всички държави членки да
се присъединят към банковия съюз. Трябва да намалим рисковете, които
продължават да съществуват в банковите системи на някои от нашите
държави членки. Банковият съюз може да функционира само ако намаляването
и споделянето на риска вървят ръка за ръка.“
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза,
13 септември 2017 г.

ФИНАНСОВ СЪЮЗ
Един интегриран и добре функциониращ финансов съюз е от съществено значение за гладкото функциониране на еврозоната и на ЕС като цяло. За това е необходимо завършване на банковия съюз и постигане на напредък по отношение на
намаляването и споделянето на рисковете в банковия сектор, в това число мерки за повишаване на устойчивостта на
европейските банки. Реализирането на съюза на капиталовите пазари също е от съществено значение за предоставянето
на по-разнообразни и новаторски методи на финансиране за реалната икономика, за създаването на канали за споделяне на
риска от страна на частния сектор и за подобряването на капацитета на финансовия сектор в ЕС да поема сътресения.
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РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ
Какво представлява съюзът на капиталовите пазари?
Целта на съюза на капиталовите пазари е да бъдат укрепени капиталовите пазари и инвестициите в ЕС.
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Нови правила, които ще увеличат възможностите
за инвестиции и ще стимулират кредитирането на
домакинствата и предприятията в Европа. Приети от
съзаконодателите през 2017 г.

n

n

n

Преглед на Директивата
за проспектите.

Нови правила, които ще улеснят достъпа до финансовите
пазари за дружествата, по-специално за малките
и средните предприятия Приети от съзаконодателите през
2017 г.

n

n

n

Преглед на Регламента за Европейския
фонд за рисков капитал (EuVECA) и на
Регламента относно европейски фондове
за социално предприемачество (EuSEF)

Нови правила за стимулиране на рисковия капитал и на
социалните инвестиции в ЕС. Приети от съзаконодателите
през 2017 г.

n

n

n

Корекции в Директива
„Платежоспособност II“

Правила за насърчаване на инвестициите на
застрахователите в инфраструктурни и корпоративни
проекти. Изменения във връзка с инвестициите
в инфраструктури, влезли в сила през 2016 г. Изменения във
връзка с инфраструктурните предприятия, влезли в сила
през 2017 г.

n

n

n

Предложение на Комисията за
общоевропейски продукт за лично
пенсионно осигуряване (ОЕПП)

Новите правила ще предоставят на доставчиците на
пенсионни продукти инструменти, с помощта на които да
предлагат прост и иновативен общоевропейски продукт
за лично пенсионно осигуряване. Комисията представи
предложението през юни 2017 г.

n

n

n

Предложение на Комисията за преглед на
европейските надзорни органи (ЕНО)

Реформа на надзорната структура на ЕС за по-стабилни
и по-интегрирани финансови пазари. Комисията представи
предложението през септември 2017 г.

n

n

n

План за действие на Комисията за
устойчиво финансиране

Стратегия на ЕС за насърчаване на екологосъобразни
и устойчиви инвестиции с регулаторни мерки. Предвидена
през първото тримесечие на 2018 г.

n

-

-

План за действие на Комисията относно
финансовите технологии (FinTech)
и законодателно предложение за
рамка на ЕС в областта на колективното
финансиране и кредитирането между
физически лица

Стратегия на ЕС за насърчаване на финансовите иновации
и конкуренцията, като същевременно се защитават
потребителите и инвеститорите. Нови правила на ЕС за
увеличаване на мащаба и улесняване на трансграничната
дейност в сектора на колективното финансиране.
Предвидени през първото тримесечие на 2018 г.

n

-

-

Правила на ЕС за обезпечените
облигации

Законодателна инициатива за насърчаване на пазарите
на обезпечени облигации като източник на финансиране за
банките въз основа на предимствата и спецификата на
действащите национални уредби. Предвидена през първото
тримесечие на 2018 г.

n

-

-

n Представени/договорени   n Възможно е да бъде постигнато споразумение през 2018 г. при наличие на твърд политически ангажимент от страна
на всички институции на ЕС   n Предстои да бъде предложено от Комисията

ЗАВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИЯ СЪЮЗ
Първият стълб на банковия съюз е единният надзорен механизъм за всички банки в еврозоната и държавите от ЕС извън
еврозоната, които решат да се присъединят към банковия съюз. Единният механизъм за преструктуриране, подкрепен с Единен фонд за преструктуриране, е вторият стълб на банковия съюз. Единният механизъм за преструктуриране постепенно се
попълва чрез вноски от банките и ще достигне около 55 милиарда евро през 2024 г. Създаването на механизъм за подкрепа
за Единния фонд за преструктуриране беше договорено от държавите членки през 2013 г. Този механизъм за подкрепа ще се
използва като крайна мярка и ще бъде фискално неутрален, тъй като банковият сектор ще възстановява всички потенциални
плащания. В речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза през 2017 г. се подчерта необходимостта тези мерки да
бъдат приоритетно приведени в действие. Това ще бъде важна стъпка към завършването на банковия съюз.
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ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ — ЧЛЕНКИ НА ЕС, СЕ ПРИЛАГА ЕДИННА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА БАНКИТЕ
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Единен надзорен механизъм

Единният надзорен механизъм към Европейската централна
банка осъществява надзор над всички банки в еврозоната
и в държавите от ЕС извън еврозоната, които решат да се
присъединят към банковия съюз. Функционира от ноември
2014 г.

n

n

n

Единен механизъм за
преструктуриране

Единният механизъм за преструктуриране може да
преструктурира банки, които са проблемни или има вероятност
да станат проблемни, по организиран начин и без да причинява
финансова нестабилност. Той включва всички банки, които са
обхванати от единния надзорен механизъм. Функционира от
януари 2016 г.

n

n

n

Единен фонд за преструктуриране

Единният фонд за преструктуриране може да оказва подкрепа
за безпроблемното преобразуване на банки. Той постепенно
се попълва чрез вноски от банките и ще достигне около 55
милиарда евро през 2024 г.

n

n

n

Европейска схема за застраховане на
депозитите

Предложението на Комисията от ноември 2015 г. за европейска
схема за застраховане на депозитите ще засили защитата
на вложителите в целия банков съюз. Законодателните
органи все още не са успели да постигнат съгласие по това
предложение. През октомври 2017 г. Комисията предложи
следващи стъпки.

n

n

n

Пакет за банковия сектор от ноември
2016 г.

Комисията предложиединната нормативна уредба за банките
да се укрепи с допълнителни мерки за намаляване на риска. През
октомври 2017 г. бе постигнато политическо споразумение по
първите възлови мерки (йерархията на кредиторите и МСФО 9)

n

n

n

Нови пруденциални правила на ЕС за
инвестиционните посредници

Комисията ще представи законодателно предложение
за по-целенасочен режим за намаляване на рисковете
в дейностите на инвестиционните посредници. Предвидени през
четвъртото тримесечие на 2017 г.

n

-

-

Допълнително намаляване
на необслужваните кредити
в счетоводните баланси на банките
в ЕС.

През юли 2017 г. в Съвета бе постигнато споразумение за
план за действие относно необслужваните кредити. Като
последващо действие Комисията ще предложи няколко
инициативи. Предвидени през първото тримесечие на 2018 г.

n

-

-

Дългови инструменти, обезпечени
с държавни облигации,
предназначени за еврозоната

Тези инструменти биха могли да засилят трансграничното
споделяне на риска, като разпределят рисковете по-широко
между инвеститорите и през границите в рамките на
Икономическия и паричен съюз. Комисията ще представи
законодателно предложение за благоприятна уредба.
Предвидени през първото тримесечие на 2018 г.

n

-

-

n Представени/договорени   n Възможно е да бъде постигнато споразумение през 2018 г. при наличие на твърд политически ангажимент от страна на
всички институции на ЕС   n Предстои да бъде предложено от Комисията

ПЪТНА КАРТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕТО НА БАНКОВИЯ СЪЮЗ ДО 2018 г.
2017 г.
✓✓ Постигане на съгласие между съзаконодателите относно първите елементи, които ще съдържа пакетът за банковата
система от ноември 2016 г. (Международен стандарт за финансово отчитане № 9 — МСФО 9, йерархия на кредиторите
и големи експозиции при дълга, изразен в чуждестранна валута), и за съществен напредък по останалите елементи
на пакета.
✓✓ Изясняване от страна на Комисията на съществуващите надзорни правомощия с оглед справяне с рисковете,
свързани с необслужваните кредити, в рамките на Доклада за преглед на единния надзорен механизъм.
✓✓ Законодателно предложение на Комисията във връзка с прегледа на инвестиционните посредници.

2018 г.
✓✓ Постигане на позиция на Европейския парламент и на общ подход на Съвета (четвърто тримесечие на 2017 г./
първо тримесечие на 2018 г.) и приемане от съзаконодателите (второ тримесечие на 2018 г.) на пакета за
банковата система от ноември 2016 г.
✓✓ Постигане на позиция на Европейския парламент и на общ подход на Съвета (второ тримесечие на 2018 г.)
и приемане от съзаконодателите (четвърто тримесечие на 2018 г.) на предложението за европейска схема за
гарантиране на депозитите.
✓✓ Постигане на съгласие по общ механизъм за подкрепа (2018 г.)
✓✓ Предложения на Комисията относно мерки за справяне с проблемите, свързани с необслужваните кредити (пролетта
на 2018 г. — да бъдат приети от съзаконодателите най-късно до началото на 2019 г.).
✓✓ Рамка в подкрепа на разработването на дългови инструменти, обезпечени с държавни облигации (началото на
2018 г.).

Пролет 2019 г.
✓✓ Всички предвидени мерки за намаляване и споделяне на риска следва да са вече въведени и да започне фазата на
изпълнението им
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