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БАНКОВ СЪЮЗ

Банковият съюз беше създаден като реакция спрямо финансовата криза и понастоящем
включва два елемента, единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм
за преструктуриране (ЕМП). ЕНМ упражнява надзор върху най-големите и най-
важни банки в еврозоната непосредствено на европейско равнище, докато целта на
ЕМП е да се извършва организирано преструктуриране на неплатежоспособни банки,
като се сведат до минимум разходите за данъкоплатците и за реалната икономика.
Понастоящем се обсъжда трети елемент — европейска схема за застраховане на
депозитите (ЕСЗД).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 114 и член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС).

ЦЕЛИ

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС)
и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането
и финансирането на равнището на ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат
към едни и същи правила. По-специално тези правила гарантират, че банките поемат
мерени рискове и че банка, която прави грешка, плаща за своите загуби и може да бъде
закрита, като същевременно се свеждат до минимум разходите за данъкоплатците.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Пътна карта за банков съюз
През декември 2012 г. председателят на Европейския съвет, в тясно сътрудничество
с председателите на Европейската комисия, Европейската централна банка (ЕЦБ)
и Еврогрупата, разработи конкретна, обвързана със срокове пътна карта за постигането
на действителен ИПС. Един от основните елементи на тази пътна карта е създаването на
по-интегрирана финансова уредба, т.е. банковия съюз.
Б. Споразумение относно ЕНМ
През март 2013 г. беше постигнато политическо споразумение между Парламента и
Съвета за създаването на първия стълб на банковия съюз — единния надзорен механизъм
(ЕНМ), който обхваща всички банки в еврозоната. Държавите членки извън еврозоната
могат да изберат да се включат в него, ако пожелаят това. ЕНМ, който функционира от
4 ноември 2014 г., е интегриран в рамките на ЕЦБ и отговаря за прекия надзор върху
най-големите и най-значими банкови групи (127 субекта към ноември 2016 г.), докато
националните надзорни органи продължават да осъществяват надзора върху всички други
банки, като крайната отговорност се носи от ЕЦБ. Критериите за определяне на това

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
http://srb.europa.eu/
http://srb.europa.eu/


Справочник за Европейския съюз - 2017 2

дали банките се считат за значими, и следователно попадат под прекия надзор на ЕЦБ, са
посочени в Регламента за ЕНМ и в Рамковия регламент за ЕНМ и се отнасят до размера,
икономическото значение, трансграничните дейности и нуждата от пряка публична
подкрепа на банката. В съответствие с развитието на тези критерии действителният брой
на банките, които са под прекия надзор на ЕЦБ, следователно може да се промени с
течение на времето. Освен това ЕЦБ може да реши по всяко време да класифицира дадена
банка като значима, за да гарантира, че се прилагат последователно високи стандарти за
надзор.
За да се избегне потенциален конфликт на интереси, ясни правила уреждат
организационното и оперативното разделение на ролите на ЕЦБ в областта на надзора и
на паричната политика.
В. Всеобхватни оценки и стрес тестове
Преди да поеме своите надзорни отговорности, ЕЦБ извърши всеобхватна оценка,
състояща се от анализ на качеството на активите и стрес тестове. Целта беше постигането
на по-висока степен на прозрачност на счетоводните баланси на банките, за да се осигури
надеждна отправна точка. Резултатите, публикувани на 27 октомври 2014 г., показаха,
че 25 от 130-те участващи банки страдат от недостиг на капитал. Въпреки че недостигът
в някои случаи вече беше покрит към момента на публикуването, всички банки трябваше
да представят на ЕЦБ планове за осигуряването на необходимия капитал, показващи как
те възнамеряват да попълнят недостига през 2015 г.
Както беше посочено, действителният брой на банките, които са под прекия надзор на
ЕЦБ, се променя с течение на времето. Всички банки, които се добавят към списъка на
поднадзорните субекти, преминават подобен вид проверка на финансовата стабилност;
през 2015 г. девет банки бяха подложени на всеобхватни оценки, като за пет от тях беше
констатирано, че имат недостиг на капитал в различен размер. В момента ЕЦБ извършва
всеобхватна оценка на други четири банки от Ирландия, Италия, Латвия и Словения,
които наскоро бяха класифицирани като значими или като банки, които могат да станат
значими. Оценката започна през март 2016 г. и резултатите от нея бяха публикувани
частично през ноември 2016 г.
На 29 юли 2016 г. Европейският банков орган (ЕБО) публикува резултатите от проведения
в целия ЕС стрес тест за 2016 г. по отношение на 51 банки от 15 държави от ЕС и ЕИП,
обхващащ около 70 % от банковите активи във всяка от юрисдикциите. Проведеният
стрес тест вече не включваше надхвърлянето на опреден праг като критерий: вместо
това резултатите ще се използват като база за текущия преглед на банките от страна на
надзорните органи.
Г. ЕМП
През март 2014 г. беше постигнато политическо споразумение между Парламента
и Съвета за създаване на втория стълб на банковия съюз, Единния механизъм за
преструктуриране (ЕМП). Основната цел на ЕМП е да се гарантира, че евентуални
бъдещи случаи на неплатежоспособност на банки в рамките на банковия съюз ще се
управляват ефикасно, с минимални разходи за данъкоплатците и реалната икономика.
Обхватът на ЕМП е аналогичен на този на ЕНМ. Това означава, че вземането на
окончателното решение за започване на преструктуриране на банка е поверено на един
централен орган, Единния съвет за преструктуриране (ЕСП), докато на оперативно
равнище решението ще се изпълнява в сътрудничество с националните органи по
преструктуриране. ЕСП започна дейността си като независима агенция на ЕС на 1
януари 2015 г. и функционира пълноценно от януари 2016 г. На 8 януари 2016 г.
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ЕСП публикува списъка на банките, попадащи в обхвата на неговите пълномощия,
включително значимите институции, надзиравани пряко от ЕЦБ, както и 15 други
трансгранични групи, чиито дъщерни дружества са установени в повече от една от
участващите държави членки.
Д. ЕФП
Правилата, уреждащи банковия съюз, имат за цел да се гарантира, че всяко
преструктуриране се финансира на първо място от акционерите на банката и, ако е
необходимо, също така отчасти от кредиторите на банката, но вече е на разположение
и друг източник на финансиране, който може да бъде използван, ако вноските
на акционерите и на кредиторите не са достатъчни, а именно Единният фонд за
преструктуриране (ЕФП), който се управлява от ЕСП. Когато ЕФП достигне своя
целеви размер, той ще разполага с около 55 милиарда евро, което се равнява на около
1 % от гарантираните депозити в еврозоната. Банките ще правят вноски в ЕФП в
продължение на 8 години. През декември 2015 г. държавите членки, участващи в банковия
съюз, се споразумяха да създадат система от договорености за мостово финансиране,
осигуряваща отделни национални кредитни линии за подкрепа на техните собствени
национални подразделения на ЕФП в случай на евентуален недостиг на финансиране.
През януари 2016 г. държавите членки преведоха в ЕФП 4,3 милиарда евро под формата
на ex-ante вноски за 2015 г., а в края на юни 2016 г. — допълнителни 6,4 милиарда евро
за 2016 г.
Е. ДВПБ
Новите правила за споделяне на тежестта, които са приложими в случай на
преструктурирания на банки, са определени в Директивата за възстановяване и
преструктуриране на банки (ДВПБ), приета от Парламента през април 2014 г. ДВПБ
предвижда начини за преструктуриране на банките, изпаднали в затруднение, без да
е необходимо те да бъдат спасявани със средства на данъкоплатците, като прилага
принципа, че загубите трябва да се поемат първо от акционерите и кредиторите, вместо
да се прибягва до държавни средства.
Ж. ДКИ/РКИ
Минималните капиталови изисквания определят размера на капитала, с който банките
трябва да разполагат, за да се счита, че е безопасно да осъществяват дейност и че
са способни да се справят самостоятелно с оперативни загуби. Финансовата криза
показа, че предишните регулаторни минимални капиталови изисквания всъщност са
били твърде ниски за случаи на тежка криза. Поради това на международно равнище
беше договорено увеличаване на съответните минимални прагове (принципите на Базел
ІІІ). През април 2013 г. Парламентът прие два законодателни акта, които транспонират
пруденциалните капиталови изисквания за банките в европейското право, Четвъртата
директива за капиталовите изисквания (ДКИ) и Регламента за капиталовите изисквания
(РКИ). ДКИ и РКИ влязоха в сила на 1 януари 2014 г.
Конкуренцията при условия на равнопоставеност в рамките на единния пазар е укрепена
посредством Единен европейски наръчник, приложим за всички банки в ЕС. В правните
актове, приети от Парламента, все още беше необходимо да бъдат финализирани
някои технически подробности. Поради това Комисията беше оправомощена да изготви
допълващи законодателни актове (т.нар. „мерки от ниво 2“), които определят липсващите
технически подробности; посочените мерки от ниво 2 са важна част от работата през
настоящия мандат (2014—2019 г.).
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На 23 ноември 2016 г. Комисията представи цялостен пакет от реформи за изменение на
правилата, посочени в ДКИ и РКИ.
З. ЕСЗД
На 24 ноември 2015 г. Комисията представи законодателно предложение , което има
за цел да добави още един елемент към банковия съюз, а именно европейската схема
за застраховане на депозитите (ЕСЗД), която трябва да бъде изградена на основата
на съществуващите национални схеми за гарантиране на депозитите (които до момента
не се гарантират от обща европейска схема). ЕСЗД ще бъде въведена постепенно и като
цяло е замислена като неутрална по отношение на разходите в банковия сектор (въпреки
че от банките, изложени на по-висок риск, ще се изисква да плащат по-високи вноски
в сравнение с по-сигурните банки). Тя ще бъде придружена от строги гаранции и мерки
за намаляване на банковите рискове.
Европейският парламент започна съответната си вътрешна процедура. Докладчикът
публикува своя работен документ относно ЕСЗД на 16 юни 2016 г. В него се подчертава
необходимостта от оценка на въздействието относно ЕСЗД от страна на Комисията, както
и от конкретни мерки в областта на намаляването на риска.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В отговор на пътната карта за постигане на действителен ИПС Парламентът прие на
20 ноември 2012 г. резолюция, озаглавена „Към постигане на действителен Икономически
и паричен съюз“, съдържаща препоръки към Комисията за създаване на истински банков
съюз. Чрез приемане на законодателни актове за ЕНМ, ЕМП, СГД, ДВПБ и ДКИ ІV през
2013 г. и 2014 г. Парламентът допринесе съществено за създаването на истински банков
съюз.
Посочените законодателни актове предоставят на Парламента роля по отношение
на контрола върху новосъздадените институции. ЕЦБ, в качеството си на надзорен орган
(т.е. ЕНМ), се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета. Подробностите за
нейната отчетност пред Парламента се съдържат в междуинституционално споразумение
(МИС) между Европейския парламент и ЕЦБ.
До момента са проведени девет редовни публични изслушвания на председателя на ЕНМ
в комисията по икономически и парични въпроси (на18 март 2014 г., 3 ноември 2014 г.,
31 март 2015 г., 19 октомври 2015 г., 22 март 2016 г., 13 юни 2016 г.,9 ноември 2016 г.,
23 март 2017 г.и 19 юни 2017 г.).
Същата процедура се прилага към Единния съвет за преструктуриране, чийто председател
участва всяка календарна година най-малко веднъж в изслушване пред компетентната
комисия на Парламента относно изпълнението от съвета на задачите, свързани
с преструктурирането. До момента са проведени пет публични изслушвания на ЕСП
в комисията по икономически и парични въпроси (на 16 юни 2015 г., 28 януари 2016 г.,
13 юли 2016 г., 5 декември 2016 г. и 22 март 2017 г.).
Подробностите за отчетността на ЕСП пред Парламента и свързаните с това практически
условия се съдържат в междуинституционално споразумение между Парламента и ЕСП,
което беше публикувано на 24 декември 2015 г.
Marcel Magnus
06/2017
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