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DOVRŠETAK FINANCIJSKE UNIJE
„Ako želimo da banke posluju prema istim pravilima i pod istim nadzorom diljem
kontinenta, onda bismo trebali potaknuti sve države članice da se pridruže
bankarskoj uniji. Moramo smanjiti preostale rizike u bankarskim sustavima nekih
naših država članica. Bankarska unija može funkcionirati samo ako smanjenja
rizika ide ruku pod ruku s podjelom rizika.”
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017.

FINANCIJSKA UNIJA
Integriran financijski sustav koji dobro funkcionira ključan je za stabilno funkcioniranje europodručja i EU-a u cjelini. Uvjet
za to je dovršetak bankarske unije i napredak u pogledu smanjenja i podjele rizika u bankarskom sektoru te mjere
za povećanje otpornosti europskih banaka. Uspostava unije tržišta kapitala bitna je i kako bi se realnom gospodarstvu
osigurali raznovrsniji i inovativniji načini financiranja, stvorili kanali za podjelu rizika s privatnim sektorima i poboljšala sposobnost financijskog sektora EU-a za apsorpciju šokova.

DOVRŠETAK FINANCIJSKE UNIJE
DOVRŠETAK BANKARSKE UNIJE

SMANJENJE RIZIKA

PODJELA RIZIKA

USPOSTAVA UNIJE TRŽIŠTA KAPITALA

BOLJA INTEGRACIJA I BOLJI NADZOR TRŽIŠTA KAPITALA

USPOSTAVA UNIJE TRŽIŠTA KAPITALA
Što je to unija tržišta kapitala?
Svrha je unije tržišta kapitala jačanje tržišta kapitala i ulaganja u EU-u.

Poduzećima se pruža više
mogućnosti financiranja
uz niže troškove

Štedišama i ulagateljima
nude se nove mogućnosti

Veća stabilnost
i otpornost financijskog
sustava

Ostvareni napredak i sljedeći koraci:
MJERA

OPIS

Pravila za jednostavnu,
transparentnu i standardiziranu
sekuritizaciju

Novim pravilima proširit će se mogućnosti za ulaganje
i poticati kreditiranje europskih kućanstava i poduzeća.
Suzakonodavci su ih donijeli 2017.
Novim će se pravilima poduzećima, posebno malim
i srednjim, olakšati pristup financijskim tržištima.
Suzakonodavci su ih donijeli 2017.

Revizija direktive o prospektu
Revizija Uredbe o europskim
fondovima poduzetničkog kapitala
i Uredbe o europskim fondovima za
socijalno poduzetništvo

Prilagodbe Direktive Solventnost II

Komisijin prijedlog za paneuropski
proizvod osobnih mirovina (PEPP)
Komisijin prijedlog za reviziju akata
o europskim nadzornim tijelima
Komisijin Akcijski plan o održivom
financiranju
Komisijin Akcijski plan o financijskoj
tehnologiji (FinTech) i zakonodavni
prijedlog za okvir EU-a o skupnom
financiranju i uzajamnom
kreditiranju

Pravila EU-a za pokrivene obveznice

Nova pravila za poticanje poduzetničkog kapitala
i socijalnog poduzetništva u EU-u. Suzakonodavci su ih
donijeli 2017.
Pravila za poticanje ulaganja osiguratelja
u infrastrukturne i korporativne projekte. Predložene
izmjene pravila za ulaganja u infrastrukturu stupile
su na snagu 2016. Predložene izmjene pravila za
ulaganja u infrastrukturna poduzeća stupile su na
snagu 2017.
Novim će se pravilima pružateljima mirovinskog
osiguranja omogućiti da nude jednostavan i inovativan
paneuropski proizvod osobnih mirovina. Komisija je
prijedlog iznijela u lipnju 2017.
Reforma nadzorne strukture EU-a u cilju jačanja i bolje
integracije financijskih tržišta. Komisija je prijedlog
iznijela u rujnu 2017.
Strategija EU-a za poticanje zelenih i održivih
ulaganja s regulatornim mjerama. Očekuje se u prvom
tromjesečju 2018.
Strategija EU-a za promicanje financijskih inovacija
i konkurentnosti uz zaštitu potrošača i ulagatelja.
Nova pravila EU-a za povećanje opsega i olakšavanje
prekogranične aktivnosti u sektoru skupnog
financiranja. Očekuje se u prvom tromjesečju 2018.
Zakonodavna inicijativa za promicanje tržišta
pokrivenih obveznica kao izvora financiranja banaka,
koja se nadovezuje na prednosti i posebnosti
postojećih nacionalnih okvira. Očekuje se u prvom
tromjesečju 2018.
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n Predstavljeno/dogovoreno n Dogovor je moguć u 2018. uz snažan politički angažman svih institucija EU-a n Komisija će predstaviti inicijativu

DOVRŠETAK BANKARSKE UNIJE
Prvi je stup bankarske unije jedinstveni nadzorni mehanizam za sve banke u europodručju i u državama članicama izvan
europodručja koje se odluče pridružiti bankarskoj uniji. Drugi je stup bankarske unije jedinstveni nadzorni mehanizam, koji se
temelji na jedinstvenom fondu za sanaciju. Jedinstveni fond za sanaciju postupno se popunjava doprinosima banaka i 2024.
će raspolagati s oko 55 milijardi EUR. Države članice dogovorile su 2013. uspostavu zaštitnog mehanizma za jedinstveni
fond za sanaciju. Zaštitni mehanizam aktivirao bi se u krajnjoj nuždi i trebao bi biti fiskalno neutralan jer bi bankarski sektor nadoknadio sve moguće isplate. U Govoru o stanju Unije 2017. predsjednika Junckera istaknuta je potreba da se takav
zaštitni mehanizam pokrene kao prioritetno pitanje. Njegova je uspostava važan korak u smjeru dovršetka bankarske unije.

NOVI
JEDINSTVENI
ZAŠTITNI SANACIJSKI MEHANIZAM
MEHANIJEDINSTVENI
ZAM
SANACIJSKI FOND

JEDINSTVENI
NADZORNI
MEHANIZAM

EUROPSKI SUSTAV
OSIGURANJA DEPOZITA
OTVOREN ZA SVE
DRŽAVE ČLANICE

BANKARSKA UNIJA

JEDINSTVENI PRAVILNIK PRIMJENJUJE SE NA SVE BANKE U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU-A

Ostvareni napredak i sljedeći koraci:
MJERA

OPIS

Europska
komisija

Europski
parlament

Vijeće
Europske unije

Jedinstveni nadzorni mehanizam

Jedinstvenim nadzornim mehanizmom u Europskoj
središnjoj banci nadziru se sve banke u europodručju
i državama članicama izvan europodručja koje se
odluče pridružiti bankarskoj uniji. Uspostavljen je
u studenome 2014.
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Jedinstveni sanacijski
mehanizam

Jedinstvenim sanacijskim mehanizmom mogu se na
uređen način i bez izazivanja financijske nestabilnosti
restrukturirati banke koje propadaju ili će vjerojatno
propasti. Može se primijeniti na sve banke koje su
obuhvaćene jedinstvenim nadzornim mehanizmom.
Uspostavljen je u siječnju 2016.
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Jedinstveni sanacijski fond

Jedinstveni fond za sanaciju može biti potpora
nesmetanoj sanaciji banaka. Postupno se popunjava
doprinosima banaka i 2024. će raspolagati s oko
55 milijardi EUR.
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Europski sustav osiguranja
depozita

Komisijinim prijedlogom Europskog sustava osiguranja
depozita iz studenoga 2015. poboljšala bi se zaštita
deponenata banaka u cijeloj bankarskoj uniji.
Suzakonodavci se dosad nisu usuglasili o tom prijedlogu.
Komisija je u listopadu 2017. predložila daljnje korake.
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Bankarski paket iz
studenoga 2016.

Komisija je predložila jačanje jedinstvenog pravilnika
za banke uz dodatne mjere za smanjenje rizika.
U listopadu 2017. postignut je politički dogovor o prvim
ključnim mjerama (hijerarhija vjerovnika i MSFI 9).
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Novi bonitetni propisi za
investicijska društva u EU-u

Komisija će predstaviti zakonodavni prijedlog preciznijeg
mehanizma za smanjenje rizika u poslovanju investicijskih
društva. Očekuje se u četvrtom tromjesečju 2017.
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Dodatno smanjenje udjela loših
kredita u bilancama banaka iz
EU-a

Vijeće je u srpnju 2017. prihvatilo akcijski plan za
loše kredite. Komisija će iznijeti prijedloge nekoliko
inicijativa za daljnje postupanje. Očekuju se u prvom
tromjesečju 2018.
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Vrijednosni papiri osigurani
državnim obveznicama

Tim bi se instrumentima mogla poboljšati prekogranična
podjela rizika i to raspršivanjem rizika na veći broj
ulagatelja u većem broju država gospodarske
i monetarne unije. Komisija će predstaviti zakonodavni
prijedlog poticajnog okvira za njihovo uvođenje. Očekuje
se u prvom tromjesečju 2018.

n

-

-

n Predstavljeno/dogovoreno   n Dogovor je moguć u 2018. uz snažan politički angažman svih institucija EU-a   n Komisija će iznijeti prijedlog

PLAN ZA DOVRŠETAK BANKARSKE UNIJE DO 2018.
2017.
✓✓ Dogovor suzakonodavaca o prvim elementima uključen je u bankarski paket iz studenoga 2016. (Međunarodni
standard financijskog izvještavanja br.9 – MSFI 9, hijerarhija vjerovnika i velika izloženost dugu denominiranom
u stranoj valuti) uz znatan napredak ostvaren na ostatku paketa.
✓✓ Izjašnjavanje Komisije o postojećim nadzornim ovlastima za rješavanje rizika povezanih s lošim kreditima u izvješću
o reviziji jedinstvenog nadzornog mehanizma.
✓✓ Komisijin zakonodavni prijedlog o preispitivanju investicijskih društava.

2018.
✓✓ Dovršetak stajališta Europskog parlamenta i općeg pristupa Vijeća (četvrto tromjesečje 2017./prvo tromjesečje
2018.), odluka suzakonodavaca o donošenju bankarskog paketa iz studenoga 2016. (drugo tromjesečje 2018.).
✓✓ Dovršetak stajališta Europskog parlamenta i općeg pristupa Vijeća (drugo tromjesečje 2018.), odluka
suzakonodavaca o donošenju prijedloga o Europskom sustavu osiguranja depozita (četvrto tromjesečje 2018.).
✓✓ Dogovor o zajedničkom zaštitnom mehanizmu (2018.)
✓✓ Komisijini prijedlozi o mjerama za rješavanje pitanja povezanih s lošim kreditima (proljeće 2018. , odluka
suzakonodavaca o donošenju najkasnije do početka 2019.).
✓✓ Poticajni okvir za razvoj vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama (početak 2018.).

Proljeće 2019.
✓✓ Sve predviđene mjere za smanjenje i podjelu rizika trebale bi biti na snazi i trebala bi započeti njihova provedba.
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