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FÄRDIGSTÄLLANDET AV FINANSUNIONEN
Om vi vill att bankerna ska verka enligt samma regler och under samma tillsyn i hela
EU bör vi uppmuntra alla EU-länder att gå med i bankunionen. Vi måste minska
de kvarvarande riskerna i banksystemen i några medlemsländer. Bankunionen kan
endast fungera om riskdelning och riskminskning går hand i hand.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen
den 13 september 2017

FINANSUNIONEN
En integrerad och välfungerande finansunion är avgörande för att euroområdet ska kunna fungera smidigt och för EU
som helhet. För detta krävs att bankunionen färdigställs och att framsteg görs med att minska och fördela riskerna
i banksektorn genom åtgärder som gör de europeiska bankerna mer motståndskraftiga. Resultat i arbetet på kapitalmarknadsunionen är också viktigt för att få större variation och fler innovationer i finansieringen av den reala ekonomin,
skapa kanaler för privat riskdelning och förbättra kapaciteten hos EU:s finansiella sektor att absorbera chocker.

FÄRDIGSTÄLLANDET AV FINANSUNIONEN
FÄRDIGSTÄLLANDET AV BANKUNIONEN

RISKREDUCERING

RISKDELNING

RESULTAT I ARBETET PÅ KAPITALMARKNADSUNIONEN

BÄTTRE TILLSYN ÖVER MER INTEGRERADE
KAPITALMARKNADER

RESULTAT I ARBETET PÅ KAPITALMARKNADSUNIONEN
Vad är kapitalmarknadsunionen?
Kapitalmarknadsunionen ska stärka kapitalmarknaderna och investeringarna i EU.

Större utbud av
finansiering till lägre
kostnad för företagen

Nya möjligheter för
sparare och investerare

Stabilare och
motståndskraftigare
finanssystem

Nuläge och nästa steg:
ÅTGÄRD

Regler för enkel, transparent och
standardiserad värdepapperisering

Översyn av prospektdirektivet.

BESKRIVNING
Nya regler som kommer att bredda
investeringsmöjligheterna och öka utlåningen
till hushållen och företagen i EU. Antogs av
medlagstiftarna 2017.
Nya regler som kommer att ge företagen, särskilt
de små och medelstora, enklare tillgång till
finansmarknaderna. Antogs av medlagstiftarna 2017.
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Översyn av förordningen om
europeiska riskkapitalfonder och
förordningen om europeiska fonder
för socialt företagande

Nya regler för att stimulera riskkapital och sociala
investeringar i EU. Antogs av medlagstiftarna 2017.
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Anpassning av Solvens II

Regler för att främja försäkringsbolags investeringar
i infrastrukturprojekt och företagsprojekt. Ändringar
i infrastrukturinvesteringar trädde i kraft 2016.
Ändringar i infrastrukturföretag trädde i kraft 2017.
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Kommissionens förslag till en
europeisk privat pensionsprodukt
(PEPP).
Kommissionens förslag till
en översyn av de europeiska
tillsynsmyndigheterna
Kommissionens handlingsplan för
hållbar finansiering
Kommissionens handlingsplan om
finansteknik och ett lagförslag om
en EU-ram för gräsrotsfinansiering
och person-till-person-lån

EU-regler för säkerställda
obligationer

Nya regler kommer att ge pensionsgivare möjlighet
att erbjuda en enkel och innovativ europeisk privat
pensionsprodukt. Kommissionen lade fram förslaget
i juni 2017.
Reform av EU:s tillsynsstruktur för starkare och mer
integrerade finansmarknader. Kommissionen lade
fram förslaget i september 2017.
EU-strategi för att uppmuntra till gröna och hållbara
investeringar med hjälp av regleringsåtgärder. Väntas
första kvartalet 2018.
EU-strategi för att främja finansiell innovation
och konkurrens, med samtidigt skydd för
konsumenter och investerare. Nya EU-regler ska
göra gränsöverskridande gräsrotsfinansiering
enklare och få verksamheten att växa. Väntas första
kvartalet 2018.
Lagförslag om att främja marknaderna för
säkerställda obligationer som finansieringskälla
för banker, som ska bygga på styrkor och särdrag
hos gällande nationella regelsystem. Väntas första
kvartalet 2018.
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FÄRDIGSTÄLLANDET AV BANKUNIONEN
Den första pelaren i bankunionen är den gemensamma tillsynsmekanismen för alla banker i euroområdet och i de EU-länder som väljer att gå med i bankunionen. Den gemensamma resolutionsmekanismen, som backas upp av en gemensam
resolutionsfond, är den andra pelaren i bankunionen. Den gemensamma resolutionsfonden fylls på lite i sänder av bankerna och kommer att uppgå till runt 55 miljarder euro 2024. Medlemsstaterna enades om en säkerhetsmekanism för den
gemensamma resolutionsfonden redan för fyra år sedan, 2013. Säkerhetsmekanismen ska användas som en sista utväg
och kommer att bli skatteneutral, eftersom bankindustrin kommer att betala tillbaka eventuella uttag. I talet om tillståndet
i unionen 2017 betonade Jean-Claude Juncker behovet av att en sådan säkerhetsmekanism sätts i drift så snart som möjligt. Den blir ett viktigt steg i riktning mot att färdigställa bankunionen.

NYA
GEMENSAMMA RESOLUSÄKERTIONSMEKANISMEN
HETSMEGEMENSAMMA
KANISMEN RESOLUTIONSFONDEN

GEMENSAMMA TILLSYNSMEKANISMEN

EUROPEISKA INSÄTTNINGSGARANTISYSTEMET
ÖPPEN FÖR ALLA
MEDLEMSSTATER

BANKUNIONEN

ETT ENHETLIGT REGELVERK FÖR BANKER I ALLA EU:S MEDLEMSSTATER

Nuläge och nästa steg:
ÅTGÄRD

BESKRIVNING

Gemensamma
tillsynsmekanismen

Europeiska
kommissionen

Europaparlamentet

Europeiska
unionens råd

Den gemensamma tillsynsmekanismen på Europeiska
centralbanken utövar tillsyn över alla banker i euroområdet
och i de EU-länder som väljer att gå med i bankunionen.
Den har funnits sedan november 2014.
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Gemensamma
resolutionsmekanismen

Genom den gemensamma resolutionsmekanismen kan
banker som är eller sannolikt kommer att komma på
obestånd omstruktureras på ett ordnat sätt och utan det
leder till finansiell instabilitet. Den omfattar alla banker som
omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen. Den
har funnits sedan januari 2016.
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Gemensamma
resolutionsfonden

Den gemensamma resolutionsfonden kan stödja en smidig
resolution av en bank. Den fylls gradvis på genom bidrag
från bankerna och kommer att uppgå till runt 55 miljarder
euro 2024.
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Europeiska
insättningsgarantisystemet

Kommissionens förslag till ett europeiskt
insättningsgarantisystem från november 2015 hade stärkt
skyddet för insättare i bankunionen. Medlagstiftarna har
hittills inte kunnat enas om förslaget. Kommissionen
föreslog en väg framåt i oktober 2017.
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Bankpaketet från
november 2016

Kommissionen föreslog att stärka banksektorns enhetliga
regelverk med hjälp av fler riskreducerande åtgärder. En
politisk överenskommelse nåddes om de första centrala
åtgärderna (rangordningen av bankkreditgivare och
den internationella redovisningsstandarden (IFRS 9))
i oktober 2017.
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Nya EU-regler för tillsyn över
värdepappersföretag

Kommissionen kommer att lägga fram ett lagförslag
om ett mer målinriktat system för att minska riskerna
i värdepappersföretagens verksamhet. Väntas fjärde
kvartalet 2017.
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Ytterligare minskning av
nödlidande lån i EU-bankernas
balansräkningar

Rådet godkände en handlingsplan om nödlidande lån
i juli 2017. Kommissionen kommer att lägga fram flera
uppföljningsinitiativ. Väntas första kvartalet 2018.
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Värdepapper med
statsobligationer som
säkerhet för euroområdet

Sådana värdepapper skulle kunna stärka
gränsöverskridande riskdelning genom att sprida riskerna
bredare över investerare och gränser inom den ekonomiska
och monetära unionen. Kommissionen kommer att lägga
fram ett lagförslag om en förutsättningsskapande ram.
Väntas första kvartalet 2018.
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FÄRDPLAN FÖR ATT FÄRDIGSTÄLLA BANKUNIONEN FRAM TILL 2018
2017
✓✓ Medlagstiftarna enas om de första punkterna i bankpaketet från november 2016 (IRFS-standard nr 9 – IFRS9,
rangordning av bankkreditgivare och stora exponeringar för skulder i utländsk valuta) och gör avsevärda framsteg
med resten av paketet.
✓✓ Kommissionen klargör de befintliga tillsynsbefogenheterna för att hantera risker i samband med nödlidande lån
inom ramen för rapporten om en översyn av den gemensamma tillsynsmekanismen.
✓✓ Kommissionen lägger fram sitt lagstiftningsförslag om granskning av värdepappersföretag.

2018
✓✓ Europaparlamentet enas om en ståndpunkt och rådet tar fram en allmän strategi (fjärde kvartalet 2017/
första kvartalet 2018) och medlagstiftarna antar bankpaketet från november 2016 (andra kvartalet 2018).
✓✓ Europaparlamentet enas om en ståndpunkt och rådet tar fram en allmän strategi (andra kvartalet 2018) och
medlagstiftarna antar förslaget om en europeisk insättningsgarantifond (fjärde kvartalet 2018).
✓✓ Överenskommelse om en gemensam säkerhetsmekanism (2018).
✓✓ Kommissionen lägger fram ett förslag om åtgärder för att hantera problem i samband med nödlidande lån (våren
2018 – ska antas av medlagstiftarna senast i början av 2019).
✓✓ En ram som skapar förutsättningar för utvecklingen av värdepapper med statsobligationer som säkerhet (tidigt
2018).

Våren 2019
✓✓ Alla planerade riskminsknings- och riskdelningsåtgärder bör ha införts och genomförandefasen bör inledas.
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