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FINANŠU SAVIENĪBAS IZVEIDES PABEIGŠANA
“Ja mēs vēlamies, lai bankas darbotos saskaņā ar vienādiem noteikumiem un
ar vienādu uzraudzību visā mūsu kontinentā, tad mums būtu jāmudina visas
dalībvalstis pievienoties banku savienībai. Mums ir jāsamazina dažu dalībvalstu
banku sistēmās vēl saglabājušies riski. Banku savienība var funkcionēt tikai tad, ja
riska mazināšana un riska dalīšana notiek saistīti”.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2017. gada 13. septembra runa par stāvokli
Savienībā.

FINANŠU SAVIENĪBA
Integrēta un labi funkcionējoša finanšu savienība ir svarīga eirozonas un visas Eiropas Savienības netraucētai darbībai.
Tam nepieciešams pabeigt banku savienības izveidi un panākt progresu attiecībā uz risku mazināšanu un dalīšanu
banku nozarē, veicot pasākumus, kuru mērķis ir padarīt bankas vēl noturīgākas. Svarīga ir arī kapitāla tirgu savienības
īstenošana, lai nodrošinātu daudzveidīgāku un inovatīvāku finansējumu reālajai ekonomikai, izveidotu privātā riska dalīšanas kanālus un uzlabotu ES finanšu nozares spēju absorbēt satricinājumus.

FINANŠU SAVIENĪBAS IZVEIDES PABEIGŠANA
BANKU SAVIENĪBAS IZVEIDES PABEIGŠANA

RISKA MAZINĀŠANA

RISKA DALĪŠANA

KAPITĀLA TIRGU SAVIENĪBAS ĪSTENOŠANA

INTEGRĒTĀKI UN LABĀK UZRAUDZĪTI KAPITĀLA TIRGI

KAPITĀLA TIRGU SAVIENĪBAS ĪSTENOŠANA
Kas ir kapitāla tirgu savienība?
Kapitāla tirgu savienības mērķis ir stiprināt kapitāla tirgus un ieguldījumus ES.

Nodrošināt uzņēmumiem
plašāku finansējuma
izvēli ar zemākām
izmaksām

Piedāvāt jaunas iespējas
noguldītājiem un
ieguldītājiem

Padarīt finanšu sistēmu
stabilāku un noturīgāku

Paveiktais un turpmākie pasākumi:
PASĀKUMS

APRAKSTS

Vienkāršas, pārredzamas un
standartizētas vērtspapīrošanas
noteikumi

Jauni noteikumi, kas paplašinās investīciju iespējas un
palielinās aizdevumus Eiropas mājsaimniecībām un
uzņēmumiem. Likumdevēji tos pieņēma 2017. gadā.
Jauni noteikumi, kas atvieglos uzņēmumu, jo īpaši
mazo un vidējo uzņēmumu, piekļuvi finanšu tirgiem.
Likumdevēji tos pieņēma 2017. gadā.

Prospektu direktīvas pārskatīšana
Eiropas riska kapitāla fonda
(EuVECA) regulas un Eiropas
sociālās uzņēmējdarbības fondu
regulas (EuSEF) pārskatīšana

“Maksātspēja II” korekcijas

Komisijas priekšlikums par Eiropas
mēroga privāto pensiju produktu
(PEPP)
Komisijas priekšlikums par Eiropas
uzraudzības iestāžu pārskatīšanu
Komisijas rīcības plāns par
ilgtspējīgu finansējumu
Komisijas rīcības plāns par
finanšu tehnoloģijām (FinTech)
un tiesību akta priekšlikums
par ES regulējumu par kolektīvo
finansēšanu un savstarpējiem
aizdevumiem
ES noteikumi par segtajām
obligācijām

Jauni noteikumi, lai stimulētu riska kapitāla
ieguldījumus un sociālos ieguldījumus ES. Likumdevēji
tos pieņēma 2017. gadā.
Noteikumi, lai sekmētu apdrošinātāju ieguldījumus
infrastruktūras projektos un korporatīvajos projektos.
Grozījumi attiecībā uz infrastruktūras ieguldījumiem,
kas stājās spēkā 2016. gadā. Grozījumiattiecībā uz
ieguldījumiem infrastruktūras uzņēmumos, kas stājās
spēkā 2017. gadā.
Jaunie noteikumi sniegs pensiju pakalpojumu sniedzējiem
instrumentus, ar kuru palīdzību piedāvāt vienkāršu un
inovatīvu Eiropas mēroga privāto pensiju produktu.
Komisija iesniedza priekšlikumu 2017. gada jūnijā.
ES uzraudzības sistēmas reforma spēcīgākiem un
integrētākiem finanšu tirgiem. Komisija iesniedza
priekšlikumu 2017. gada septembrī.
ES stratēģija, lai veicinātu videi draudzīgus un
ilgtspējīgus Ieguldījumus, izmantojot regulatīvus
pasākumus. Paredzēts 2018. gada pirmajā ceturksnī.
ES stratēģija, kas paredzēta, lai veicinātu finanšu
inovācijas un konkurenci, vienlaikus aizsargājot
patērētājus un ieguldītājus. Jauni ES noteikumi, kuru
mērķis ir palielināt un atvieglot pārrobežu darbību
kolektīvās finansēšanas nozarē. Paredzēts 2018. gada
pirmajā ceturksnī.
Likumdošanas iniciatīva, kas paredzēta, lai veicinātu
segto obligāciju tirgus kā finansējuma avotu bankām,
pamatojoties uz pastāvošo valstu sistēmu stiprajām
pusēm un specifiku. Paredzēts 2018. gada pirmajā
ceturksnī.
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BANKU SAVIENĪBAS IZVEIDES PABEIGŠANA
Banku savienības pirmais pīlārs ir vienotais uzraudzības mehānisms (VUM), kas paredzēts visām bankām eirozonā un ES
valstīm, kas nav eirozonas dalībnieces, bet kuras vēlas pievienoties banku savienībai. Vienotais noregulējuma mehānisms,
kurš balstās uz vienoto noregulējuma fondu, ir otrais banku savienības pīlārs. Vienoto noregulējuma fondu pakāpeniski
veidos banku ieguldījumi, un 2024. gadā tā summa būs aptuveni 55 miljardi eiro. Dalībvalstis 2013. gadā vienojās izveidot
atbalsta mehānismu vienotajam noregulējuma fondam. Šāds atbalsta mehānisms tiktu izmantots kā galējs līdzeklis un
tas būtu fiskālā ziņā neitrāls, jo banku nozare atmaksātu visas iespējamās izmaksas. Komisijas priekšsēdētāja Junkera
2017. gada runā par stāvokli Savienībā tika uzsvērta nepieciešamība prioritārā kārtā nodrošināt šāda atbalsta mehānisma
darbību. Tas būs svarīgs solis ceļā uz banku savienības izveides pabeigšanu.

JAUNS
ATBALSTA
MEHĀNISMS

VIENOTAIS NOREGULĒJUMA
MEHĀNISMS
VIENOTAIS NOREGULĒJUMA
FONDS

VIENOTAIS UZRAUDZĪBAS
MEHĀNISMS

EIROPAS NOGULDĪJUMU
APDROŠINĀŠANAS SHĒMA

PIEEJAMS VISĀM
DALĪBVALSTĪM

BANKU SAVIENĪBA

VIENOTS NOTEIKUMU KOPUMS ATTIECAS UZ BANKĀM VISĀS ES DALĪBVALSTĪS

Paveiktais un turpmākie pasākumi:
PASĀKUMS

APRAKSTS

Eiropas
Komisija

Eiropas
Parlaments

Eiropas Savienības
Padome

Vienotais uzraudzības
mehānisms

Vienotais uzraudzības mehānisms Eiropas Centrālās
bankas ietvaros uzrauga visas bankas eirozonā un ES
valstīs, kas nav eirozonas dalībnieces, bet kuras vēlas
pievienoties banku savienībai. Tas darbojas kopš 2014.
gada novembra.
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Vienotais noregulējuma
mehānisms

Vienotais noregulējuma mehānisms ļauj pienācīgi
pārstrukturēt bankas, kas kļūst vai, iespējams, kļūs
maksātnespējīgas, neizraisot finanšu nestabilitāti. Tas aptver
visas bankas, uz kurām attiecas vienotais uzraudzības
mehānisms. Tas darbojas kopš 2016. gada janvāra.
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Vienotais noregulējuma fonds

Vienotais noregulējuma fonds var atbalstīt pienācīgu
bankas noregulējumu. Vienoto noregulējuma fondu
pakāpeniski veidos banku ieguldījumi, un 2024. gadā tā
summa būs aptuveni 55 miljardi eiro.
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Eiropas noguldījumu
apdrošināšanas sistēma

Komisijas 2015. gada novembra priekšlikums par Eiropas
noguldījumu apdrošināšanas sistēmu pastiprinātu banku
noguldītāju aizsardzību visā banku savienībā. Likumdevēji
līdz šim nav spējuši vienoties par šo priekšlikumu. Komisija
2017. gada oktobrī ierosināja turpmāko rīcību.
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2016. gada novembra
pasākumu kopums banku
nozarē

Komisija ierosināja pastiprināt vienoto noteikumu kopumu
banku nozarē, izmantojot turpmākus riska mazināšanas
pasākumus. 2017. gada oktobrī tika panākta politiska
vienošanās par pirmajiem galvenajiem pasākumiem
(kreditoru hierarhija un 9. SFPS).
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Jauni ES prudenciālie
noteikumi attiecībā uz
ieguldījumu brokeru
sabiedrībām

Komisija iesniegs tiesību akta priekšlikumu par
mērķorientētāku sistēmu, lai samazinātu riskus saistībā
ar ieguldījumu brokeru sabiedrību darbībām. Paredzēts
2017. gada ceturtajā ceturksnī.
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Ienākumus nenesošo
aizdevumu turpmāka
samazināšana ES banku
bilancēs

Padome 2017. gada jūlijā apstiprināja rīcības plānu par
ienākumus nenesošajiem aizdevumiem. Komisija iesniegs
vairākas turpmākās iniciatīvas Paredzēts 2018. gada
pirmajā ceturksnī.
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Ar valsts obligācijām
nodrošināti vērtspapīri
eirozonai

Šādi instrumenti varētu uzlabot pārrobežu riska dalīšanu,
plašāk sadalot riskus starp ieguldītājiem un pāri robežām
ekonomiskās un monetārās savienības ietvaros. Komisija
nāks klajā ar tiesību aktu priekšlikumu par veicinošu
satvaru. Paredzēts 2018. gada pirmajā ceturksnī.
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n Iesniegta/apstiprināta   n Vienošanās iespējama 2018. gadā, ja visām ES iestādēm būs spēcīga politiskā apņemšanās   n Iesniedz Komisija

CEĻVEDIS BANKU SAVIENĪBAS IZVEIDES PABEIGŠANAI LĪDZ 2018.
GADAM
2017.g.
✓✓ Likumdevēju vienošanās par pirmajiem elementiem, kas ietverti 2016. gada novembra pasākumu kopumā banku
nozarē (starptautiskais finanšu pārskatu standarts N.9–9. SFPS, kreditoru hierarhija un lielais risks attiecībā uz
parādiem, kas denominēti ārvalstu valūtā) un ievērojams progress attiecībā uz pārējiem pasākumiem.
✓✓ Komisijas precizējums par pašreizējām uzraudzības pilnvarām, lai novērstu riskus, kas saistīti ar ienākumus
nenesošajiem aizdevumiem, vienotā uzraudzības mehānisma pārskata ziņojuma ietvaros.
✓✓ Komisijas tiesību akta priekšlikums par pārskatīšanu attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

2018.g.
✓✓ Eiropas Parlamenta nostājas un Padomes vispārējās pieejas noteikšana (Q4 2017.g./Q1 2018.g.), un likumdevēju
pieņemtais (Q2 2018.g.) 2016. gada novembra pasākumu kopumā banku nozarē.
✓✓ Eiropas Parlamenta nostājas un Padomes vispārējās pieejas noteikšana (Q2 2018.g.), un likumdevēju pieņemtais
(Q4 2018.g.) 2016. gada priekšlikums par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu .
✓✓ Vienošanā par kopīgu atbalsta mehānismu (2018.g.)
✓✓ Komisijas priekšlikumi par pasākumiem, ar ko risina jautājumus, kas saistīti ar ienākumus nenesošajiem
aizdevumiem (2018. gada pavasarī, kas likumdevējiem jāpieņem vēlākais līdz 2019. gada sākumam).
✓✓ Veicinošs satvars ar valsts obligācijām nodrošinātu vērtspapīru ieviešanai (2018. gada sākumā).

2019. gada pavasaris
✓✓ Visiem paredzētajiem riska mazināšanas un riska dalīšanas pasākumiem vajadzētu būt spēkā un vajadzētu sākt
īstenošanas posmu.
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