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FINANSINĖS SĄJUNGOS SUKŪRIMAS
„Jei norime, kad bankai visame žemyne veiktų pagal tas pačias taisykles ir taip pat
prižiūrimi, turėtume visas valstybes nares raginti prisijungti prie bankų sąjungos.
Turime sumažinti keliose mūsų valstybėse narėse likusią bankų sistemų riziką.
Bankų sąjunga gali veikti, tik jei kartu užtikrinamas ir rizikos mažinimas, ir rizikos
pasidalijimas.“
Europos Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2017 m.
rugsėjo 13 d.

FINANSINĖ SĄJUNGA
Integruota ir gerai veikianti finansinė są junga yra itin svarbi sklandžiam euro zonos ir visos ES veikimui. Todėl reikia sukurti
bankų sąjungą ir daryti bankų sektoriaus rizikos mažinimo ir rizikos pasidalijimo pažangą, taip pat imtis priemonių, kad Europos bankai būtų dar atsparesni. Kapitalo rinkų sąjungos įgyvendinimas taip pat yra svarbus siekiant teikti
įvairesnį ir naujoviškesnį finansavimą realiajai ekonomikai, nukreipti rizikos pasidalijimą į privatųjį sektorių ir padidinti ES
finansų sektoriaus pajėgumą absorbuoti sukrėtimus.

FINANSINĖS SĄJUNGOS SUKŪRIMAS
BANKŲ SĄJUNGOS SUKŪRIMAS

RIZIKOS MAŽINIMAS

RIZIKOS PASIDALIJIMAS

KAPITALO RINKŲ SĄJUNGOS ĮGYVENDINIMAS

LABIAU INTEGRUOTOS IR GERIAU PRIŽIŪRIMOS KAPITALO
RINKOS

KAPITALO RINKŲ SĄJUNGOS ĮGYVENDINIMAS
Kas yra kapitalo rinkų są junga?
Kapitalo rinkų są jungos tikslas – sustiprinti ES kapitalo rinkas ir investicijas.

Įmonėms suteikiama
daugiau galimybių rinktis
pigesnį finansavimą.

Santaupų turėtojams
ir investuotojams
suteikiama naujų
galimybių.

Finansinė sistema tampa
stabilesnė ir atsparesnė.

Pažanga ir tolesni veiksmai
PRIEMONĖ
Paprasto, skaidraus ir
standartizuoto pakeitimo
vertybiniais popieriais taisyklės

Prospekto direktyvos peržiūra
Europos rizikos kapitalo fondo
reglamento ir Europos socialinio
verslumo fondų reglamento
peržiūra
Reglamento „Mokumas II“
koregavimai

Komisijos pasiūlymas dėl visos
Europos asmeninės pensijos
produkto
Komisijos pasiūlymas dėl Europos
priežiūros institucijų peržiūros
Komisijos tvarių finansų veiksmų
planas

APIBŪDINIMAS
Naujos taisyklės, kuriomis padidinamos investavimo
galimybės ir skatinamas skolinimas Europos namų
ūkiams ir įmonėms. Teisėkūros institucijos priėmė
2017 m.
Naujos taisyklės, kuriomis palengvinama bendrovėms,
visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms,
naudotis finansų rinkomis. Teisėkūros institucijos
priėmė 2017 m.
Naujos taisyklės, kuriomis skatinamas rizikos
kapitalo ir socialinis investavimas Europos Sąjungoje
Teisėkūros institucijos priėmė 2017 m.
Taisyklės, kuriomis skatinamos draudikų investicijos
į infrastruktūros projektus ir infrastruktūros įmonių
projektus Siūlomi su investicijomis į infrastruktūrą
susiję pakeitimai įsigaliojo 2016 m. Su infrastruktūros
įmonėmis susiję pakeitimai įsigaliojo 2017 m.
Naujomis taisyklėmis pensijų teikėjams bus suteiktos
priemonės paprastam ir novatoriškam visos Europos
asmeninės pensijos produktui siūlyti. Komisija
pasiūlymą pateikė 2017 m. birželio mėn.
ES priežiūros sistemos reforma siekiant sustiprinti ir
labiau integruoti finansų rinkas Komisija pasiūlymą
pateikė 2017 m. rugsėjo mėn.
ES strategija skatinti žaliąsias tvarias investicijas ir
reguliavimo priemonės Bus pateikta 2018 m. 1-ąjį
ketvirtį
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Komisijos finansinių technologijų
veiksmų planas ir teisėkūros
procedūra priimamo akto
pasiūlymas dėl ES sutelktinio
finansavimo ir tarpusavio skolinimo
sistemos

ES strategija skatinti finansų inovacijas ir konkurenciją
apsaugant vartotojus ir investuotojus Naujos ES
taisyklės, kuriomis didinamas sutelktinio finansavimo
sektoriaus tarpvalstybinės veiklos mastas ir tokia
veikla lengvinama Bus pateikta 2018 m. 1-ąjį ketvirtį
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Padengtųjų obligacijų ES taisyklės

Teisėkūros iniciatyva skatinti padengtųjų obligacijų
rinkas, kurios būtų bankų finansavimo šaltinis,
remiantis dabartinių nacionalinių sistemų privalumais
ir ypatumais Bus pateikta 2018 m. 1-ąjį ketvirtį
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n Pateikta / sutarta   n Susitarti 2018 m. įmanoma, jeigu visos ES institucijos parodys tvirtą politinį ryžtą   n Ketina pateikti Komisija

BANKŲ SĄJUNGOS SUKŪRIMAS
Pirmasis bankų są jungos ramstis – visų euro zonos ir euro zonai nepriklausančių ES šalių, kurios nusprendė prisijungti prie
bankų są jungos, bankų bendras priežiūros mechanizmas. Antrasis bankų są jungos ramstis – bendras pertvarkymo mechanizmas, remiamas Bendro pertvarkymo fondo. Bendras pertvarkymo fondas palaipsniui pildomas bankų įnašais ir 2024 m.
sudarys maždaug 55 mlrd. EUR. Sukurti su Bendru pertvarkymo fondu susijusią finansinio stabilumo priemonę valstybės
narės susitarė 2013 m. Tokia finansinio stabilumo priemonė būtų naudojama kraštutiniu atveju ir būtų neutrali fiskaliniu
požiūriu, nes bankų sektorius atlygintų bet kokias galimas išmokas. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris Pranešime apie
Są jungos padėtį 2017 m. akcentavo būtinybę skubos tvarka pradėti taikyti tokią finansinio stabilumo priemonę. Tai būtų
svarbus žingsnis siekiant baigti kurti bankų są jungą.
NAUJA
FINANSINIO
STABILUMO
PRIEMONĖ

BENDRAS PERTVARKYMO
MECHANIZMAS
BENDRAS PERTVARKYMO
FONDAS

BENDRAS PRIEŽIŪROS
MECHANIZMAS

EUROPOS INDĖLIŲ
GARANTIJŲ SISTEMA

GALI TAIKYTI
VISOS VALSTYBĖS
NARĖS

BANKŲ SĄJUNGA

BENDRAS TAISYKLIŲ SĄVADAS TAIKOMAS VISŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ BANKAMS

Pažanga ir tolesni veiksmai
PRIEMONĖ

Bendras priežiūros mechanizmas

Bendras pertvarkymo
mechanizmas

Bendras pertvarkymo fondas

Europos indėlių garantijų
sistema

2016 m. lapkričio mėn.
priemonių bankų sektoriuje
rinkinys

Investicijų įmonėms taikomos
naujos ES prudencinės taisyklės

APIBŪDINIMAS
Europos Centrinio Banko Bendras priežiūros
mechanizmas vykdo visų euro zonos ir euro zonai
nepriklausančių ES šalių, kurios nusprendė prisijungti prie
bankų sąjungos, priežiūrą. Jis naudojamas nuo 2014 m.
lapkričio mėn.
Naudojantis Bendru pertvarkymo mechanizmu galima
metodiškai ir nesukeliant finansinio nestabilumo
restruktūrizuoti žlungančius arba galimai žlugsiančius
bankus. Jis apima visus bankus, kuriems taikomas
Bendras priežiūros mechanizmas. Jis veikia nuo 2016 m.
sausio mėn.
Bendro pertvarkymo fondo lėšomis gali būti remiamas
sklandus banko pertvarkymas. Fondas palaipsniui
pildomas bankų įnašais ir 2024 m. sudarys maždaug
55 mlrd. EUR.
2015 m. lapkričio mėn. Komisijos pasiūlymu dėl Europos
indėlių garantijų sistemos būtų sustiprinta visos bankų
sąjungos bankų indėlininkų apsauga. Teisėkūros
institucijos kol kas dėl šio pasiūlymo nesusitarė. 2017 m.
spalio mėn. Komisija pasiūlė praktinių žingsnių.
Komisija pasiūlė sustiprinti bankų sektoriaus bendrą
taisyklių sąvadą ir į jį įtraukti rizikos mažinimo priemones.
Dėl pirmųjų pagrindinių priemonių (kreditorių hierarchijos
ir TFAS 9) politinis susitarimas buvo pasiektas 2017 m.
spalio mėn.
Komisija pateiks teisėkūros procedūra priimamo
akto pasiūlymą dėl tikslingesnės tvarkos, kuria būtų
mažinama investicinių įmonių veiklos rizika. Bus pateikta
2018 m. 4-ąjį ketvirtį
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Tolesnis neveiksnių paskolų
mažinimas ES bankų balansuose

Euro zonos valstybių
obligacijomis užtikrinti
vertybiniai popieriai

2017 m. liepos mėn. Taryba pritarė veiksmų planui, kaip
spręsti neveiksnių paskolų problemą. Tęsdama šį darbą,
Komisija pateiks kelias iniciatyvas. Bus pateikta 2018 m.
1-ąjį ketvirtį
Tokiomis priemonėmis galima užtikrinti tarpvalstybinį
rizikos pasidalijimą paskirstant riziką platesniam
ekonominės ir pinigų sąjungos investuotojų ir valstybių
narių ratui. Komisija pateiks teisėkūros procedūra
priimamo akto pasiūlymą dėl tokias sąlygas sudarančios
sistemos Bus pateikta 2018 m. 1-ąjį ketvirtį
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n Pateikta / sutarta   n Susitarti 2018 m. įmanoma, jeigu visos ES institucijos parodys tvirtą politinį ryžtą   n Ketina pateikti Komisija

BANKŲ SĄJUNGOS SUKŪRIMO IKI 2018 M. VEIKSMŲ PLANAS
2017 m.
✓✓ Teisėkūros institucijos susitaria dėl pirmųjų 2016 m. lapkričio mėn. pateikto bankų sektoriui skirto rinkinio priemonių
(9-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS 9), kreditorių hierarchija ir didelė pozicija užsienio
valiuta išreikštos skolos atžvilgiu) ir didelė pažanga dėl likusių rinkinio priemonių.
✓✓ Komisija išaiškina dabartinius priežiūros įgaliojimus, skirtus su neveiksniomis paskolomis susijusiai rizikai mažinti,
remdamasi bendro priežiūros mechanizmo peržiūros ataskaita.
✓✓ Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl investicinių įmonių reikalavimų peržiūros.

2018 m.
✓✓ 2017 m. ketvirtą arba 2018 m. pirmą ketvirtį Europos Parlamentas patvirtina poziciją, o Taryba – bendrą
požiūrį dėl 2016 m. lapkričio mėn. priemonių bankų sektoriuje rinkinio, o 2018 m. antrą ketvirtį teisėkūros
institucijos jį priima.
✓✓ 2018 m. antrą ketvirtį Europos Parlamentas patvirtina poziciją, o Taryba – bendrą požiūrį dėl Europos indėlių
garantijų sistemos pasiūlymo, o 2018 m. ketvirtą ketvirtį teisėkūros institucijos jį priima.
✓✓ Susitarimas dėl bendros fiskalinio stabilumo priemonės 2018 m.
✓✓ Komisijos pasiūlymai dėl priemonių, kuriomis sprendžiamos su neveiksniomis paskolomis susijusios problemos
(2018 m. pavasaris); teisėkūros institucijos juos turi priimti ne vėliau kaip 2019 m. pradžioje.
✓✓ Sistema, sudaranti sąlygas išleisti Europos valstybių obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius (2018 m.
pradžia).

2019 m. pavasaris
✓✓ Turėtų būti sukurtos visos numatytosios rizikos mažinimo ir rizikos pasidalijimo priemonės ir prasidėti įgyvendinimo
etapas.
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