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DOKONČANJE FINANČNE UNIJE
„Če želimo, da bi banke po vsej celini poslovale na podlagi enakih pravil in pod
enakim nadzorom, bi morali vse države članice spodbujati, naj se pridružijo bančni
uniji. Treba je zmanjšati preostala tveganja v bančnih sistemih nekaterih naših
držav članic. Bančna unija lahko deluje le, če gresta zmanjševanje tveganj in
njihova porazdelitev z roko v roki.“
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, govor o stanju v Uniji, 13. september 2017

FINANČNA UNIJA
Povezana in dobro delujoča finančna unija je bistvena za nemoteno delovanje evroobmočja in EU kot celote. Za to sta
potrebna dokončanje bančne unije ter napredek pri zmanjševanju in delitvi tveganj v bančnem sektorju z ukrepi, ki
bodo pripomogli k še večji odpornosti evropskih bank. Bistvenega pomena je tudi vzpostavitev unije kapitalskih trgov,
da bi se zagotovilo raznovrstnejše in inovativnejše financiranje realnega gospodarstva, ustvarili kanali za delitev tveganj
z zasebnim sektorjem in izboljšala sposobnost finančnega sektorja EU za blaženje šokov.

DOKONČANJE FINANČNE UNIJE
DOKONČANJE BANČNE UNIJE

ZMANJŠEVANJE TVEGANJ

DELITEV TVEGANJ

VZPOSTAVITEV UNIJE KAPITALSKIH TRGOV

BOLJ POVEZANI IN BOLJE NADZOROVANI
KAPITALSKI TRGI

VZPOSTAVITEV UNIJE KAPITALSKIH TRGOV
Kaj je unija kapitalskih trgov?
Namen unije kapitalskih trgov je okrepiti kapitalske trge in naložbe v EU.

Več možnosti financiranja
za podjetja z nižjimi
stroški

Nove priložnosti za
varčevalce in vlagatelje

Stabilnejši in odpornejši
finančni sistem

Napredek in naslednji koraki:
UKREP
Pravila za preprosto, pregledno in
standardizirano listinjenje
Pregled direktive o prospektu
Pregled uredbe o evropskem skladu
tveganega kapitala (EuVECA) in
uredbe o evropskih skladih za
socialno podjetništvo (ESSP)

Prilagoditve direktive Solventnost II

Predlog Komisije za vseevropski
osebni pokojninski produkt (PEPP)

Predlog Komisije za pregled
evropskih nadzornih organov
Akcijski načrt Komisije za vzdržno
financiranje
Akcijski načrt Komisije o finančni
tehnologiji (FinTech) in zakonodajni
predlog za okvir EU za množično
financiranje in medsebojno
posojanje

Pravila EU za krite obveznice

OPIS
Nova pravila, ki bodo razširila naložbene priložnosti
in spodbudila posojanje evropskim gospodinjstvom in
podjetjem. Sozakonodajalca sta jih sprejela leta 2017.
Nova pravila, ki bodo olajšala dostop podjetij, zlasti
malih in srednjih, do finančnih trgov. Sozakonodajalca
sta jih sprejela leta 2017.
Nova pravila za spodbuditev naložb tveganega
kapitala in socialnih naložb v EU. Sozakonodajalca sta
jih sprejela leta 2017.
Pravila za spodbujanje naložb zavarovateljev
v infrastrukturne projekte in infrastrukturna podjetja.
Spremembe o infrastrukturnih naložbah so začele
veljati leta 2016. Spremembe o infrastrukturnih
podjetjih so začele veljati leta 2017.
Nova pravila bodo ponudnikom pokojninskih
zavarovanj omogočila, da bodo lahko ponudili
enostaven in inovativen vseevropski produkt osebnega
pokojninskega zavarovanja. Komisija je predlog
predstavila junija 2017.
Reforma nadzorne strukture EU za močnejše in
bolj povezane finančne trge. Komisija je predlog
predstavila septembra 2017.
Strategija EU za spodbujanje zelenih in trajnostnih
naložb z regulativnimi ukrepi. Predložitev predloga
v prvem četrtletju 2018.
Strategija EU za spodbujanje finančnih inovacij in
konkurence ob sočasnem varstvu potrošnikov in
vlagateljev. Nova pravila EU za povečanje obsega
in olajšanje čezmejnih dejavnosti v sektorju
množičnega financiranja. Predložitev predloga v prvem
četrtletju 2018.
Zakonodajna pobuda za spodbujanje trgov kritih
obveznic kot vira financiranja bank na podlagi
prednosti in posebnosti obstoječih nacionalnih okvirov.
Predložitev predloga v prvem četrtletju 2018.
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DOKONČANJE BANČNE UNIJE
Prvi steber bančne unije je enotni mehanizem nadzora za vse banke v evroobmočju in v državah EU, ki niso članice evroobmočja, a se odločijo pridružiti bančni uniji. Drugi steber bančne unije je enotni mehanizem za reševanje, ki ga podpira enotni
sklad za reševanje. Enotni sklad za reševanje se postopoma polni s prispevki bank in bo leta 2024 znašal približno 55 milijard evrov. Države članice so se o vzpostavitvi varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje dogovorile leta 2013.
Tak varovalni mehanizem bi se uporabljal kot zadnje sredstvo in bi bil fiskalno nevtralen, saj bi bančni sektor povrnil vsa
morebitna izplačila. Predsednik Juncker je v govoru o stanju v Uniji 2017 poudaril, da mora tak varovalni mehanizem čim
prej postati operativen. To bo pomemben korak k dokončanju bančne unije.

NOVI
ENOTNI MEHANIZEM ZA
VAROVALNI
REŠEVANJE
MEHA
ENOTNI SKLAD ZA
NIZEM
REŠEVANJE

ENOTNI MEHANIZEM
NADZORA

EVROPSKI SISTEM
JAMSTVA ZA VLOGE
SODELUJEJO LAHKO
VSE DRŽAVE
ČLANICE

BANČNA UNIJA

ENOTNA PRAVILA, KI VELJAJO ZA BANKE V VSEH DRŽAVAH ČLANICAH EU

Napredek in naslednji koraki:
UKREP

OPIS
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Evropski
parlament

Svet Evropske
unije

Enotni mehanizem nadzora

Evropska centralna banka v okviru enotnega mehanizma
nadzora nadzoruje vse banke v evroobmočju in v državah
zunaj njega, ki se odločijo pridružiti bančni uniji. Deluje od
novembra 2014.
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Enotni mehanizem za reševanje

Z enotnim mehanizmom za reševanje se lahko
prestrukturirajo banke, ki propadajo ali pa je njihov
propad verjeten, in sicer na urejen način in brez
povzročanja finančne nestabilnosti. Zajema vse banke,
vključene v enotni mehanizem nadzora. Deluje od
januarja 2016.
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Enotni sklad za reševanje

Enotni sklad za reševanje lahko podpre nemoteno
reševanje banke. Polni se postopoma s prispevki bank in
bo leta 2024 znašal približno 55 milijard evrov.
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Evropski sistem jamstva za vloge

S predlogom Komisije za evropski sistem jamstva za
vloge iz novembra 2015 bi se okrepilo varstvo imetnikov
bančnih vlog po vsej bančni uniji. Sozakonodajalca doslej
nista uspela doseči dogovora o tem predlogu. Komisija je
oktobra 2017 predlagala pot naprej.

n

n

n

Bančni sveženj iz
novembra 2016

Komisija je predlagala okrepitev enotnih bančnih pravil
z nadaljnjimi ukrepi za zmanjševanje tveganj. Politični
dogovor o prvih ključnih ukrepih (vrstni red upnikov in
MSRP 9) je bil dosežen oktobra 2017.
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Nova pravila EU glede skrbnega
in varnega poslovanja za
investicijska podjetja

Komisija bo predstavila zakonodajni predlog za bolj ciljno
usmerjeno ureditev za zmanjšanje tveganj pri dejavnostih
investicijskih podjetij. Predložitev predloga v zadnjem
četrtletju 2017.
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Nadaljnje zmanjšanje obsega
slabih posojil v bilancah stanja
bank v EU

Svet se je julija 2017 dogovoril o akcijskem načrtu
o slabih posojilih. Komisija bo za nadaljnjo obravnavo
tega vprašanja predložila več predlogov. Predložitev
predlogov v prvem četrtletju 2018.
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Vrednostni papirji, kriti
z državnimi obveznicami, za
evroobmočje

Taki instrumenti bi lahko okrepili čezmejno delitev tveganj
s širšo porazdelitvijo tveganj med vlagatelji in prek meja
znotraj ekonomske in monetarne unije. Komisija bo
predstavila zakonodajni predlog o okviru, ki bo omogočal
razvoj takih vrednostnih papirjev. Predložitev predloga
v prvem četrtletju 2018.
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NAČRT ZA DOKONČANJE BANČNE UNIJE DO LETA 2018
2017
✓✓ Dogovor sozakonodajalcev o prvih elementih, vključenih v bančni sveženj iz novembra 2016 (Mednarodni standard
računovodskega poročanja (MSRP) 9, vrstni red upnikov in velika izpostavljenost dolga, denominiranega v tujih
valutah), in znaten napredek pri ostalih delih svežnja.
✓✓ Pojasnilo Komisije o obstoječih nadzornih pooblastilih za obravnavo tveganj, povezanih s slabimi posojili, v okviru
poročila o pregledu enotnega mehanizma nadzora.
✓✓ Zakonodajni predlog Komisije glede pregleda investicijskih podjetij.

2018
✓✓ Oblikovanje stališča Evropskega parlamenta in splošnega pristopa Sveta (zadnje četrtletje 2017 / prvo
četrtletje 2018) ter sprejetje bančnega svežnja iz novembra 2016 s strani sozakonodajalcev (drugo
četrtletje 2018).
✓✓ Oblikovanje stališča Evropskega parlamenta in splošnega pristopa Sveta (drugo četrtletje 2018) ter sprejetje
predloga o evropskem sistemu jamstva za vloge s strani sozakonodajalcev (zadnje četrtletje 2018).
✓✓ Dogovor o skupnem varovalnem mehanizmu (2018)
✓✓ Predlogi Komisije o ukrepih za obravnavo vprašanj, povezanih s slabimi posojili (pomlad 2018 – sozakonodajalca
jih bosta sprejela najpozneje do začetka leta 2019).
✓✓ Okvir, ki bo omogočal razvoj vrednostnih papirjev, kritih z državnimi obveznicami (začetek leta 2018).

Pomlad 2019
✓✓ Vsi predvideni ukrepi za zmanjševanje in delitev tveganj bi morali biti sprejeti in začeti bi se morala faza izvajanja.
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