DOBUDOVANIE HOSPODÁRSKEJ
A MENOVEJ ÚNIE V EURÓPE
Príspevok Komisie k Agende lídrov
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

DOBUDOVANIE FINANČNEJ ÚNIE
„Ak chceme, aby banky na celom našom kontinente dodržiavali rovnaké pravidlá
a uplatňoval sa na ne rovnaký systém dohľadu, mali by sme podporovať všetky
členské štáty, aby sa stali členmi bankovej únie. Musíme znížiť zostávajúce riziká
v bankových systémoch niektorých našich členských štátov. Banková únia môže
fungovať len vtedy, ak znižovanie rizika ide ruka v ruke s rozdelením rizika.“
Správa predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie 2017, 13. septembra 2017

FINANČNÁ ÚNIA
Integrovaná a dobre fungujúca finančná únia je základom bezproblémového fungovania eurozóny a Európskej únie ako
celku. Na to treba dobudovať bankovú úniu a dosiahnuť pokrok pri znižovaní a rozložení rizík v bankovom sektore
a zároveň prijať opatrenia, vďaka ktorým budú európske banky ešte odolnejšie. Zásadný význam má zároveň realizácia únie
kapitálových trhov, ktorej cieľom je poskytnúť reálnej ekonomike rozmanitejšie a inovatívnejšie financovanie, vytvoriť
prostriedky na rozdelenie rizika v súkromnom sektore a zlepšiť kapacitu finančného sektora EÚ absorbovať otrasy.

DOBUDOVANIE FINANČNEJ ÚNIE
DOBUDOVANIE BANKOVEJ ÚNIE

ZNIŽOVANIE RIZIKA

ROZDELENIE RIZIKA

VYTVORENIE ÚNIE KAPITÁLOVÝCH TRHOV

INTEGROVANEJŠIE KAPITÁLOVÉ TRHY
POD LEPŠÍM DOHĽADOM

VYTVORENIE ÚNIE KAPITÁLOVÝCH TRHOV
Čo je únia kapitálových trhov?
Únia kapitálových trhov má za cieľ posilniť kapitálové trhy a investície v EÚ.

Poskytnúť podnikom viac
možností financovania pri
nižších nákladoch

Ponúknuť sporiteľom
a investorom nové
príležitosti

Dosiahnuť väčšiu stabilitu
a odolnosť finančného
systému

Napredovanie a ďalšie kroky:
OPATRENIE
Pravidlá jednoduchej,
transparentnej a štandardizovanej
sekuritizácie
Preskúmanie smernice o prospekte
Preskúmanie nariadenia
o európskych fondoch rizikového
kapitálu (EuVECA) a nariadenia
o európskych fondoch sociálneho
podnikania (EuSEF)

Úpravy Solventnosti II

Návrh Komisie o celoeurópskom
osobnom dôchodkovom produkte
(PEPP)
Návrh Komisie na preskúmanie
európskych orgánov dohľadu
Akčný plán Komisie o udržateľnom
financovaní
Akčný plán Komisie o finančných
technológiách (FinTech)
a legislatívny návrh rámca
EÚ o kolektívnom financovaní
a kolektívnom požičiavaní

Pravidlá EÚ v oblasti krytých
dlhopisov

OPIS
Nové pravidlá, ktorými sa rozšíria investičné príležitosti
a posilní sa poskytovanie úverov domácnostiam
a podnikom v Európe. Prijaté spoluzákonodarcami
v roku 2017.
Nové pravidlá, ktoré spoločnostiam, a najmä malým
a stredným podnikom, uľahčia prístup na finančné
trhy. Prijaté spoluzákonodarcami v roku 2017.
Nové pravidlá, ktorých cieľom je stimulovať
investovanie rizikového kapitálu a sociálne investície
v EÚ. Prijaté spoluzákonodarcami v roku 2017.
Pravidlá na podporu investícií poisťovateľov do
infraštruktúrnych a podnikových projektov. Navrhované
zmeny v oblasti investícií do infraštruktúry nadobudli
účinnosť v roku 2016. Zmeny v oblasti infraštruktúrnych
podnikov nadobudli účinnosť v roku 2017.
Nové pravidlá poskytnú poskytovateľom dôchodkových
produktov nástroje, aby mohli ponúkať jednoduchý
a inovatívny celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.
Komisia predložila návrh v júni 2017.
Reforma architektúry dohľadu EÚ pre silnejšie
a integrovanejšie finančné trhy. Komisia predložila
návrh v septembri 2017.
Stratégia EÚ na podporu ekologických a udržateľných
investícií s regulačnými opatreniami. Chystá sa
v prvom štvrťroku 2018.
Stratégia EÚ na podporu finančných inovácií
a hospodárskej súťaže pri súčasnej ochrane
spotrebiteľov a investorov. Nové pravidlá EÚ na
rozšírenie rozsahu a uľahčenie cezhraničnej činnosti
v sektore kolektívneho financovania. Chystá sa
v prvom štvrťroku 2018.
Legislatívna iniciatíva na podporu trhov s krytými
dlhopismi ako zdroja financovania pre banky, ktorá
vychádza zo silných stránok a špecifík existujúcich
vnútroštátnych rámcov. Chystá sa v prvom
štvrťroku 2018.
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DOBUDOVANIE BANKOVEJ ÚNIE
Prvým pilierom bankovej únie je jednotný mechanizmus dohľadu pre všetky banky v eurozóne a v tých krajinách EÚ mimo
eurozóny, ktoré sa rozhodli pripojiť k bankovej únii. Druhým pilierom bankovej únie je jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií s podporou jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Jednotný fond na riešenie krízových situácií sa
postupne plní príspevkami bánk a do roku 2024 dosiahne výšku približne 55 miliárd EUR. Na vytvorení zabezpečovacieho
mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií sa členské štáty dohodli v roku 2013. Takýto zabezpečovací
mechanizmus by sa použil ako posledná inštancia a bol by fiškálne neutrálny, keďže bankový sektor by akékoľvek prípadné
sumy vyplatené z tohto fondu vrátil. Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2017 zdôraznil, že takýto zabezpečovací mechanizmus musí byť prioritne sprevádzkovaný. Bude to dôležitý krok smerom k dobudovaniu bankovej únie.

NOVÝ ZABEZPEČOVACÍ
MECHANIZMUS

JEDNOTNÝ MECHANIZMUS
RIEŠENIA KRÍZOVÝCH
SITUÁCIÍ
JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE
KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

JEDNOTNÝ MECHANIZMUS
DOHĽADU

EURÓPSKY SYSTÉM
OCHRANY VKLADOV

OTVORENÉ PRE VŠETKY
ČLENSKÉ ŠTÁTY

BANKOVÁ ÚNIA

JEDNOTNÝ SÚBOR PRAVIDIEL PLATÍ PRE BANKY VO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ

Napredovanie a ďalšie kroky:
OPATRENIE

OPIS

Európska
komisia

Európsky
parlament

Rada Európskej
únie

Jednotný mechanizmus dohľadu

Jednotný mechanizmus dohľadu pri Európskej centrálnej
banke vykonáva dohľad nad všetkými bankami v eurozóne
a v tých krajinách mimo eurozóny, ktoré sa rozhodli pripojiť
k bankovej únii. Funguje od novembra 2014.
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Jednotný mechanizmus riešenia
krízových situácií

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií
dokáže reštrukturalizovať banky, ktoré zlyhávajú alebo
pravdepodobne zlyhajú, a to riadeným spôsobom
a bez toho, aby spôsobil finančnú nestabilitu. Pod tento
mechanizmus spadajú všetky banky, na ktoré sa vzťahuje aj
jednotný mechanizmus dohľadu. Funguje od januára 2016.

n

n

n

Jednotný fond na riešenie
krízových situácií

Jednotný fond na riešenie krízových situácií dokáže
podporiť bezproblémové riešenie krízovej situácie banky.
Postupne sa plní príspevkami bánk a do roku 2024
dosiahne výšku približne 55 miliárd EUR.

n

n

n

Európsky systém ochrany
vkladov

Návrhom Komisie na vytvorenie európskeho systému
ochrany vkladov z novembra 2015 by sa posilnila
ochrana bankových vkladateľov v celej bankovej únii.
Spoluzákonodarcovia sa doposiaľ nedokázali zhodnúť
na tomto návrhu. Komisia v októbri 2017 navrhla, ako
postupovať ďalej.
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Balík opatrení v oblasti
bankovníctva z novembra 2016

Komisia navrhla posilniť jednotný súbor pravidiel v oblasti
bankovníctva o ďalšie opatrenia na zníženie rizík. Politická
dohoda o prvých kľúčových opatreniach (hierarchia
veriteľov a IFRS 9) sa dosiahla v októbri 2017.
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Nové prudenciálne pravidlá EÚ
pre investičné spoločnosti

Komisia predloží legislatívny návrh na cielenejší režim
znižovania rizík vyskytujúcich sa v činnosti investičných
spoločností. Chystá sa v štvrtom štvrťroku 2017.
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Ďalšie znižovanie počtu
nesplácaných úverov v súvahách
bánk EÚ

Rada v júli 2017 schválila akčný plán v oblasti
nesplácaných úverov. Komisia predloží niekoľko
nadväzujúcich iniciatív. Chystá sa v prvom štvrťroku 2018.
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Cenné papiere zabezpečené
štátnymi dlhopismi pre eurozónu

Takéto nástroje by mohli posilniť cezhraničné rozdelenie
rizík medzi širší počet investorov a naprieč hranicami
v hospodárskej a menovej únii. Komisia predloží
legislatívny návrh o príslušnom rámci. Chystá sa v prvom
štvrťroku 2018.
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PLÁN DOBUDOVÁVANIA BANKOVEJ ÚNIE DO ROKU 2018

2017
✓✓ Dohoda spoluzákonodarcov o prvých položkách zaradených do balíka opatrení v oblasti bankovníctva z novembra
2016 (medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 – IFRS 9, hierarchia veriteľov a veľká majetková
angažovanosť v prípade dlhu denominovaného v cudzej mene) a významný pokrok vo zvyšku balíka.
✓✓ Objasnenie existujúcich právomocí v oblasti dohľadu Komisiou, pokiaľ ide o riešenie rizík súvisiacich s nesplácanými
úvermi, v rámci správy o preskúmaní jednotného mechanizmu dohľadu.
✓✓ Legislatívny návrh Komisie týkajúci sa preskúmania investičných spoločností.

2018
✓✓ Dosiahnutie pozície Európskeho parlamentu a všeobecného smerovania Rady (4. štvrťrok 2017/1. štvrťrok
2018) a prijatie balíka opatrení v oblasti bankovníctva z novembra 2016 spoluzákonodarcami (2. štvrťrok 2018).
✓✓ Dosiahnutie pozície Európskeho parlamentu a všeobecného smerovania Rady (2. štvrťrok 2018) a prijatie návrhu
európskeho systému ochrany vkladov spoluzákonodarcami (4. štvrťrok 2018).
✓✓ Dohoda o spoločnom zabezpečovacom mechanizme (2018).
✓✓ Návrhy Komisie o opatreniach na riešenie otázok spojených s nesplácanými úvermi (jar 2018 – majú byť prijaté
zákonodarcami najneskôr na začiatku roku 2019).
✓✓ Priaznivý rámec na vytvorenie cenných papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi (začiatok roka 2018).

Jar 2019
✓✓ Všetky predpokladané opatrenia na znižovanie rizika a rozdelenie rizika by mali byť zavedené a mala by sa začať
implementačná fáza.
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