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DE FINANCIËLE UNIE VOLTOOIEN
“Als het de bedoeling is dat alle banken in Europa volgens dezelfde regels en
onder hetzelfde toezicht opereren, dan moeten wij alle lidstaten aanmoedigen zich
bij de bankenunie aan te sluiten. We moeten de risico’s terugdringen die in de
bankenstelsels van sommige lidstaten nog bestaan. De bankenunie kan slechts
functioneren als risicobeperking en risicodeling hand in hand gaan.”
Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, Staat van de Unie, 13 september 2017

FINANCIËLE UNIE
Een geïntegreerde en goed functionerende financiële unie is van essentieel belang voor de vlotte werking van de eurozone
en de EU als geheel. Daarom is het nodig dat de bankenunie wordt voltooid en vooruitgang wordt geboekt bij de risicodeling en risicobeperking in de banksector, met maatregelen om Europese banken nog weerbaarder te maken. Ook de
verwezenlijking van de kapitaalmarktenunie is van cruciaal belang om veelzijdiger en innovatievere financiering aan de
reële economie te kunnen verstrekken, kanalen voor particuliere risicodeling tot stand te brengen en de financiële sector
van de EU beter in staat te stellen schokken op te vangen.
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RISICOBEPERKING

RISICODELING

DE KAPITAALMARKTENUNIE TOT STAND BRENGEN

MEER GEÏNTEGREERDE EN BETER GECONTROLEERDE
KAPITAALMARKTEN

DE KAPITAALMARKTENUNIE TOT STAND BRENGEN
Wat is de kapitaalmarktenunie?
Met de kapitaalmarktenunie wordt beoogd de kapitaalmarkten en de investeringen in de EU te versterken.

Bedrijven een ruimere
keuze aan financieringsmogelijkheden tegen
lagere kosten bieden

Nieuwe kansen scheppen
voor spaarders en
investeerders

Het financiële
stelsel stabieler en
veerkrachtiger maken

Gemaakte vorderingen en volgende stappen:
MAATREGEL

Regels voor eenvoudige, transparante
en gestandaardiseerde securitisatie

Herziening van de Prospectusrichtlijn
Herziening van de verordening
betreffende Europese
durfkapitaalfondsen (EuVECA) en
de verordening inzake Europese
sociaalondernemerschapsfondsen
(EuSEF)

Aanpassingen van Solvency II

Commissievoorstel betreffende
een pan-Europees persoonlijk
pensioenproduct (PEPP)
Commissievoorstel betreffende
een herziening van de Europese
toezichthoudende autoriteiten (ETA’s)
Actieplan van de Commissie inzake
duurzame financiering
Actieplan van de Commissie inzake
financiële technologie (FinTech) en
een wetgevingsvoorstel voor een
EU-kader voor crowdfunding en peerto-peerlenen
EU-regels voor gedekte obligaties

BESCHRIJVING
Nieuwe regels die meer beleggings- en investeringskansen
zullen scheppen en die de kredietverlening aan Europese
huishoudens en ondernemingen zullen bevorderen.
Aangenomen door de medewetgevers in 2017.
Nieuwe regels waardoor het bedrijfsleven, en met name het
midden- en kleinbedrijf, gemakkelijker toegang zal krijgen
tot financiële markten Aangenomen door de medewetgevers
in 2017.
Nieuwe regels om durfkapitaalinvesteringen en sociale
investeringen in de EU te stimuleren. Aangenomen door de
medewetgevers in 2017.
Regels om investeringen door verzekeraars in
infrastructuurprojecten en projecten van ondernemingen
aan te moedigen. Wijzigingen betreffende
infrastructuurinvesteringen zijn in 2016 van kracht geworden.
Wijzigingen betreffende infrastructuurondernemingen zijn in
2017 van kracht geworden.
Nieuwe regels zullen pensioenverstrekkers de instrumenten
ter hand stellen om een eenvoudig en innovatief panEuropees persoonlijk pensioenproduct aan te bieden. De
Commissie heeft het voorstel in juni 2017 gepresenteerd.
Hervorming van de EU-architectuur voor financieel toezicht
om tot sterkere en beter geïntegreerde financiële markten te
komen. De Commissie heeft het voorstel in september 2017
gepresenteerd.
EU-strategie om groene en duurzame investeringen aan te
moedigen met regelgevende maatregelen. Gepland voor het
eerste kwartaal van 2018.
EU-strategie die de financiële innovatie en concurrentie moet
bevorderen en tegelijkertijd consumenten en beleggers moet
beschermen. Nieuwe EU-regels om de schaalvergroting en de
grensoverschrijdende activiteit in de crowdfundingsector te
faciliteren. Gepland voor het eerste kwartaal van 2018.
Wetgevingsinitiatief om markten voor gedekte obligaties als
financieringsbron voor banken te promoten, voortbouwend
op de sterke punten en specifieke kenmerken van bestaande
nationale kaders. Gepland voor het eerste kwartaal van 2018.
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DE BANKENUNIE VOLTOOIEN
De eerste pijler van de bankenunie is het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme voor alle banken in de eurozone en in
niet tot de eurozone behorende EU-lidstaten die ervoor kiezen zich bij de bankenunie aan te sluiten. Het gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme, geschraagd door een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, is de tweede pijler van de bankenunie. Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds wordt geleidelijk gevuld met bijdragen van banken en zal in 2024 ongeveer
55 miljard EUR bedragen. Al in 2013 hebben de lidstaten overeenstemming bereikt over de totstandbrenging van een achtervang voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Een dergelijke achtervang zou dienst doen als laatste redmiddel
en zou tevens budgettair neutraal zijn, aangezien de banksector eventuele uitkeringen zou terugbetalen. In de Staat van
de Unie van 2017 van Commissievoorzitter Juncker is benadrukt dat het een prioriteit is dat deze achtervang operationeel
wordt. Daarmee zal een belangrijke stap worden gezet in de richting van de voltooiing van de bankenunie.
GEMEENSCHAPPELIJK

NIEUWE
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ACHTERVANG
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GEMEENSCHAPPELIJK
TOEZICHTSMECHANISME

EUROPEES DEPOSITOVERZEKERINGSSTELSEL

OPEN VOOR ALLE
LIDSTATEN

BANKENUNIE

EEN VOOR BANKEN IN ALLE EU-LIDSTATEN GELDEND GEMEENSCHAPPELIJK RULEBOOK

Gemaakte vorderingen en volgende stappen:
MAATREGEL

BESCHRIJVING
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Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme bij de Europese
Centrale Bank houdt toezicht op alle banken in de eurozone en
in niet tot de eurozone behorende EU-lidstaten die ervoor kiezen
zich bij de bankenunie aan te sluiten. Het is sinds november
2014 tot stand gebracht.
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Gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme kan overgaan
tot de ordelijke herstructurering van omvallende of op omvallen
staande banken zonder dat financiële instabiliteit wordt
veroorzaakt. Het heeft betrekking op alle banken die onder het
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme vallen. Het is sinds
januari 2016 tot stand gebracht.
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Gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds

Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds kan de vlotte
afwikkeling van een bank ondersteunen. Het wordt geleidelijk
gevuld met bijdragen van banken en zal in 2024 ongeveer
55 miljard EUR bedragen.
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Europees
depositoverzekeringsstelsel

Het Commissievoorstel voor een Europees
depositoverzekeringsstelsel van november 2015 zou
depositohouders van banken overal in de bankenunie beter
beschermen. De medewetgevers zijn er tot dusver nog niet in
geslaagd overeenstemming over dit voorstel te bereiken. In
oktober 2017 heeft de Commissie een mogelijke oplossing
voorgesteld.
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Bankenpakket van november 2016

De Commissie heeft voorgesteld het gemeenschappelijk
rulebook voor banken met verdere risicobeperkende
maatregelen te versterken. Over de eerste belangrijke
maatregelen (rangorde van crediteuren en IFRS 9) is in oktober
2017 een politiek akkoord bereikt.
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Nieuwe prudentiële EU-regels voor
beleggingsondernemingen

De Commissie zal komen met een wetgevingsvoorstel voor een
doelgerichter raamwerk dat bedoeld is om de aan activiteiten
van beleggingsondernemingen verbonden risico’s te beperken.
Gepland voor het vierde kwartaal van 2017.
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Verder afbouwen van nietrenderende leningen op de balansen
van EU-banken

In juli 2017 heeft de Raad overeenstemming bereikt over een
actieplan inzake niet-renderende leningen. De Commissie zal
diverse follow-upinitiatieven presenteren. Gepland voor het
eerste kwartaal van 2018.
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Door overheidsobligaties gedekte
effecten voor de eurozone

Deze instrumenten kunnen grensoverschrijdende risicodeling
in de hand werken door in de economische en monetaire
unie risico’s beter over beleggers en over de grenzen heen te
spreiden. De Commissie zal komen met een wetgevingsvoorstel
om gunstige randvoorwaarden te creëren. Gepland voor het
eerste kwartaal van 2018.
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STAPPENPLAN VOOR DE VOLTOOIING VAN DE BANKENUNIE
TEGEN 2018
2017
✓✓ Akkoord door de medewetgevers over de eerste in het bankenpakket van november 2016 vervatte punten
(International Financial Reporting Standard 9 - IFRS 9, rangorde van crediteuren en grote blootstelling aan schulden
in buitenlandse valuta) en aanzienlijke vooruitgang met de rest van het pakket.
✓✓ Verduidelijking door de Commissie van de bestaande toezichtbevoegdheden voor het aanpakken van risico’s
in verband met niet-renderende leningen in het kader van het evaluatieverslag over het gemeenschappelijk
toezichtsmechanisme.
✓✓ Wetgevingsvoorstel van de Commissie met betrekking tot de beoordeling van beleggingsondernemingen.

2018
✓✓ Bepaling van een standpunt door het Europees Parlement en van een algemene oriëntatie door de Raad (vierde
kwartaal 2017/eerste kwartaal 2018) en aanneming door de medewetgevers (tweede kwartaal 2018) van
het bankenpakket van november 2016.
✓✓ Bepaling van een standpunt door het Europees Parlement en van een algemene oriëntatie door de Raad (tweede
kwartaal 2018) en aanneming door de medewetgevers (vierde kwartaal 2018) van het voorstel voor een
Europees depositoverzekeringsstelsel.
✓✓ Overeenkomst over een gemeenschappelijke achtervang (2018)
✓✓ Commissievoorstellen voor maatregelen inzake met niet-renderende leningen verband houdende vraagstukken
(voorjaar 2018 – uiterlijk begin 2019 door de medewetgevers aan te nemen).
✓✓ Vaststelling van gunstige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van door overheidsobligaties gedekte effecten
(begin 2018).

Voorjaar 2019
✓✓ Alle geplande maatregelen voor risicobeperking en risicodeling moeten goedgekeurd zijn en de uitvoeringsfase
ervan moet beginnen.
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