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Доклад за напредъка по банковия съюз

I.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Докладът за напредъка по банковия съюз, поместен в допълнението, обхваща: i) напредъка,
постигнат по време на румънското председателство, във връзка с намаляването на риска и
другите мерки, очертани в пътната карта от юни 2016 г. за завършване на изграждането на
банковия съюз, и ii) резултатите от обсъжданията по предложението на Комисията за
създаване на европейска схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД). В доклада е
представено виждането на председателството за постигнатия напредък по мерките за
укрепване на банковия съюз.

9729/19

ia/VT/gd
ECOMP.1.B.

1

BG

2.

По отношение на мерките за намаляване на риска, на 23 ноември 2016 г. Комисията
представи пакета от законодателни мерки за намаляване на риска („пакет за банковия
сектор“). На 16 април 2019 г. Европейският парламент прие позицията си на първо
четене по предложенията на Комисията, а Съветът одобри текстовете на 14 май.
Приетите законодателни актове бяха подписани на 20 май 2019 г. и ще бъдат
публикувани в Официален вестник през юни, като ще влязат в сила 20 дни след
публикуването.

3.

В отговор на призива на Съвета за по-нататъшни мерки за преодоляване на проблема с
необслужваните кредити в ЕС, както е посочено в неговия план за действие от юли
2017 г. за справяне с необслужваните кредити в Европа, през март 2018 г. Комисията
предложи пакет от законодателни и незаконодателни мерки за справяне с проблема с
необслужваните кредити, включително проект за регламент относно минимално
покритие на загубите за необслужваните експозиции на нововъзникнали кредити, които
се превръщат в необслужвани кредити („предложение за регламент за пруденциален
предпазен механизъм по отношение на необслужваните кредити“), и проект за
директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането
на обезпечения. Директивата се състои от две части: i) развитие на вторични пазари за
продажби на необслужвани кредити и ii) ускорено извънсъдебно изпълнение по
обезпеченията (УИИО).

4.

По регламента за пруденциален предпазен механизъм по отношение на необслужваните
кредити беше постигнато политическо споразумение още по време на австрийското
председателство. Окончателното приемане от съзаконодателите и подписването на
текста се състояха по време на румънското председателство. Регламентът беше
публикуван в Официален вестник през април и влезе в сила на 28 април.

5.

На 27 март 2019 г. Корепер одобри мандата за преговори с Европейския парламент по
частта от Директивата за необслужваните кредити, свързана с развитието на
вторичните пазари за продажби на необслужвани кредити.

6.

Работата по свързаната с УИИО част от директивата все още тече на равнище работна
група на Съвета.
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7.

Що се отнася до ЕСЗД, румънското председателство продължи работата на техническо
равнище въз основа на напредъка, постигнат от предишните председателства. Работна
група ad hoc „Укрепване на банковия съюз“ („AHWP“) проведе едно заседание през
първата половина на 2019 г. Основните обсъждания на пътна карта за започване на
преговорите по ЕСЗД на политическо равнище се осъществиха в рамките на работната
група на високо равнище относно ЕСЗД.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В светлината на гореизложеното Комитетът на постоянните представители се приканва
да предложи Съветът да одобри доклада на председателството за напредъка, поместен в
допълнението към настоящата бележка.

___________________
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