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PRANEŠIMAS
nuo:

Pirmininkaujančios valstybės narės

kam:

Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai

Dalykas:

Pažangos ataskaita dėl bankų sąjungos

I.

ĮVADAS

1.

Priede pateikiamoje pažangos ataskaitoje dėl bankų išdėstyta: i) Rumunijos pirmininkavimo
laikotarpiu padaryta pažanga rizikos mažinimo ir kitų priemonių, išdėstytų 2016 m. birželio mėn.
Veiksmų gairėse siekiant baigti kurti bankų sąjungą, ir ii) diskusijų dėl Komisijos pasiūlymo dėl
Europos indėlių garantijų sistemos (EIGS) sukūrimo rezultatai. Ataskaitoje pateikiama
pirmininkaujančios valstybės narės nuomonė apie padarytą pažangą, susijusią su bankų sąjungos
stiprinimo priemonėmis.
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2.

Kalbant apie rizikos mažinimo priemones, 2016 m. lapkričio 23 d. Komisija pateikė rizikos
mažinimui skirtų teisėkūros priemonių rinkinį (priemonių bankų sektoriuje rinkinį). 2019 m.
balandžio 16 d. Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė savo poziciją dėl
Komisijos pasiūlymų, o gegužės 14 d. Taryba patvirtino tekstus. Priimti teisės aktai pasirašyti
2019 m. gegužės 20 d.; birželio mėn. jie bus paskelbti Oficialiajame leidinyje ir įsigalios
praėjus 20 dienų nuo jų paskelbimo.

3.

Reaguodama į Tarybos raginimą imtis tolesnių priemonių, siekiant spręsti neveiksnių
paskolų problemą ES, kaip nurodyta 2017 m. liepos mėn. Tarybos veiksmų plane neveiksnių
paskolų problemai Europoje spręsti, 2018 m. kovo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl
teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių, skirtų neveiksnių paskolų problemoms spręsti, rinkinį,
įskaitant Reglamento dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio projektą,
skirtą atvejams, kai naujai išduodamos paskolos tampa neveiksnios (Reglamentas dėl
neveiksnioms paskoloms skirtos prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės), ir
Direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo projektą.
Direktyvą sudaro dvi dalys, susijusios su: i) neveiksnių skolų pardavimo antrinių rinkų
plėtojimu ir ii) supaprastintu neteisminiu užstato realizavimu.

4.

Politinis susitarimas dėl Reglamento dėl neveiksnioms paskoloms skirtos prudencinės
finansinio stabilumo stiprinimo priemonės buvo pasiektas dar Austrijos pirmininkavimo
laikotarpiu. Teisėkūros institucijos tekstą galutinai priėmė ir pasirašė Rumunijos
pirmininkavimo laikotarpiu. Balandžio mėn. reglamentas buvo paskelbtas Oficialiajame
leidinyje ir įsigaliojo balandžio 28 d.

5.

2019 m. kovo 27 d. Nuolatinių atstovų komitetas patvirtino įgaliojimus deryboms su Europos
Parlamentu dėl Direktyvos dėl neveiksnių paskolų dalies, susijusios su neveiksnių skolų
pardavimo antrinių rinkų plėtojimu.

6.

Tarybos darbo grupėje dar vyksta darbas dėl direktyvos dalies, susijusios su supaprastintu
neteisminiu užstato realizavimu.
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7.

Pirmininkaujanti Rumunija, remdamasi anksčiau pirmininkavusių valstybių narių padaryta
pažanga, techniniu lygmeniu tęsė su EIGS susijusį darbą. 2019 m. pirmą pusmetį Bankų
sąjungos stiprinimo ad hoc darbo grupė posėdžiavo vieną kartą. Pagrindinės diskusijos dėl
veiksmų plano dėl politinių derybų dėl EIGS pradžios vyko Aukšto lygio darbo grupėje dėl
EIGS.

II. IŠVADA

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Nuolatinių atstovų komiteto prašoma pasiūlyti
Tarybai patvirtinti pirmininkaujančios valstybės narės pažangos ataskaitą, išdėstytą šio
pranešimo papildyme.

___________________
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