
Справочник за Европейския съюз - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

Финансовите услуги представляват съществен елемент от усилията за
завършване на изграждането на вътрешния пазар на ЕС като част от
свободното движение на услуги и капитал. Напредъкът в посока интегриране
протича на етапи, които могат да бъдат определени по следния начин:
1) премахване на националните бариери за навлизане (1957 – 1973 г.);
2) хармонизиране на националните законодателства и политики (1973 – 1983 г.);
3) завършване на изграждането на вътрешния пазар (1983 – 1992 г.);
4) създаване на зоната с единна валута и предкризисен период (1993 – 2007 г.);
и 5) глобална финансова криза и следкризисна реформа (от 2007 г.
насам). Цифровата и екологичната трансформация създадоха допълнителни
възможности и предизвикателства за политиката в областта на финансовите
услуги. Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС поражда нови
предизвикателства, които могат да доведат до последици за сектора на
финансовите услуги в рамките на ЕС и извън него.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Преди всичко член 49 (свобода на установяване), член 56 (свободно
предоставяне на услуги), член 63 (свободно движение на капитал) и член 114
(сближаване на законодателствата с цел създаване и функциониране на
вътрешния пазар) от Договора за функционирането на Европейския съюз
представляват правното основание за директивите и регламентите в областта на
финансовите услуги.

ВАЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ИНТЕГРИРАН ФИНАНСОВ
ПАЗАР В ЕС

А. Първоначални усилия за премахване на бариерите за навлизане
(1957 – 1973 г.)
Първоначалните усилия за интегрирането на финансовите системи на държавите
членки се основават на принципите за свобода на установяване и свободно
предоставяне на услуги, като се извършва координация на законодателството и
политиките при необходимост.
Договорът от Рим, подписан през 1957 г., създава общия пазар, като премахва
пречките пред свободното движение на хора, услуги и капитал между държавите
членки. В член 61, параграф 2 се посочва, че „либерализирането на банковите и
застрахователните услуги, свързани с движението на капитали, се осъществява
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заедно с либерализирането на движението на капитали“. Член 63 предоставя
мандат на Съвета за изготвяне на програма за премахване на съществуващите
ограничения, пречещи за извършването на тази либерализация.
Съветът изпълни тази задача през 1962 г., когато прие общи програми за
премахване на ограниченията за свободното предоставяне на услуги и за
свободата на установяване. С цел да се изпълнят тези програми, Съветът прие
редица директиви в областта на застраховането и банковото дело в периода
между 1964 г. и 1973 г.
Б. Хармонизиране на националните законодателства и политики
(1973 – 1983 г.)
Процесът на хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби на държавите членки започна преди всичко с три директиви на
Съвета: Първата директива за застраховането (73/239/ЕИО) през 1973 г., Първата
директива за банковото дело (77/780/ЕИО) през 1977 г. и Първата директива за
животозастраховането (79/267/ЕИО) през 1979 г.
В. Завършване на изграждането на вътрешния пазар (1983 – 1992 г.)
През юни 1985 г. Комисията публикува Бяла книга[1], в която се определят ясна
програма и график за завършване на изграждането на вътрешния пазар до
края на 1992 г. Бялата книга включва специален раздел относно финансовите
услуги (параграфи 101 – 107), който започва със следното: „Либерализацията на
финансовите услуги, свързана с либерализацията на движението на капитали,
ще представлява важна стъпка към финансовата интеграция в Общността и
разширяването на вътрешния пазар“. Предвидената хармонизация се основава
на принципите за „единен банков лиценз“, „взаимно признаване“ и „упражняване
на контрол от държавата на произход“. С Единния европейски акт от 1987 г. целта,
поставена в Бялата книга от 1985 г., се въвежда в първичното право на ЕС, се като
определя конкретен краен срок за завършването на изграждането на вътрешния
пазар – 31 декември 1992 г.
Г. Създаване на зоната с единна валута (1993 – 2007 г.)
Договорът от Маастрихт, който влезе в сила през 1993 г., проправи пътя за
създаването на единна европейска валута: еврото[2]. През май 1999 г. Комисията
публикува Плана за действие за финансовите услуги[3] като реакция спрямо
въвеждането на еврото и последвалия от това тласък за предприемане на мерки
за преодоляване на все още съществуващото сегментиране на финансовите
пазари на ЕС. Планът включва 42 законодателни и незаконодателни мерки, които
следва да бъдат приключени до 2004 г.
През юли 2000 г. Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN)
създаде Комитета на мъдреците за регулирането на европейските пазари на
ценни книжа, ръководен от Александър Ламфалуси. Окончателният доклад
на комитета, публикуван през февруари 2001 г., прави оценка на актуалното
положение на финансовите пазари в ЕС и отправя редица препоръки. В доклада

[2]За повече подробности относно историята на икономическия и паричен съюз вж. информационен фиш 2.6.1 на тази
тема.
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се констатира, че институционалната рамка на ЕС е „прекалено бавна, лишена
от гъвкавост, сложна и зле приспособена към темповете на промените на
световните финансови пазари“. Докладът предлага подход, който по-късно става
известен като „Процесът на Ламфалуси“ — законодателен подход на четири
равнища, който първоначално е използван само за законодателството в областта
на ценните книжа, но по-късно обхватът му е разширен с други области на
законодателството относно финансовите услуги.
Планът за действие за финансовите услуги до голяма степен е завършен в
определения срок (2004 г.), като са приети 39 от всичките 42 мерки, а някои дори
надхвърлят първоначално предвиденото в плана. През 2005 г. са приети още две
мерки, след което остава единствено да бъде приета 14-ата директива в областта
на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на
дружества.
Д. Глобална финансова криза и следкризисна реформа (от 2007 г. насам).
За периода преди 2007 г. е характерно засилването на интеграцията и на
взаимната зависимост на финансовите пазари не само в рамките на ЕС, но и в
световен мащаб. Този процес е преустановен рязко с възникването на световната
финансова криза от 2007-2008 г. и последвалата европейска криза с държавните
дългове, тъй като трансграничните финансови потоци рязко намаляват. Между
октомври 2008 г. и октомври 2011 г. Европейската комисия одобри държавна
помощ в размер на 4,5 трилиона евро под формата на мерки за подпомагане на
финансови институции[4]. Кризата разкри неотложната необходимост от реформа
на сектора на финансовите услуги.
Поради това ЕС предприе безпрецедентна реформа на законодателството в
областта на финансовите услуги въз основа на международната програма и
прие свои собствени реформи за постигане на напредък в определени области,
в които отдавна се полагат усилия, например завършването на изграждането
на единния пазар. От началото на финансовата криза Европейската комисия
е предложила над 50 законодателни и незаконодателни мерки. Най-важните
предложения бяха направени в рамките на водещи инициативи на ЕС, например
за банков съюз и за съюз на капиталовите пазари. Реформите в следкризисния
период доведоха до определена степен на централизация и прехвърляне на
отговорност от държавите членки към ЕС в редица аспекти на регулирането и
надзора на финансовите услуги.
Ролята на международните форуми за определянето на правила и стандарти
нарасна значително в рамките на регулаторната структура за финансовите услуги
в следкризисния период. Това се дължи на глобализацията и на взаимната
зависимост на финансовите пазари, която се засили в съществена степен през
десетилетията преди кризата и която намери израз във „верижната реакция“ в
световен мащаб след първоначалното възникване на кризата в Съединените
щати. Налице беше широко съгласие по въпроса, че мерките във връзка
с регулаторните предизвикателства трябва да се предприемат на международно

[4]Европейска комисия, съобщение за пресата, „Нови мерки за управлението на кризи, които предотвратят спасяването
в бъдеще на банки с публични средства“, 6 юни 2012 г.
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равнище. Поради това форуми и органи като Г-20, Съветът за финансова
стабилност (FSB), Базелския комитет по банков надзор (BCBS), Международната
асоциация на органите за застрахователен надзор (IAIS) и Международната
организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) започнаха да придобиват все
по-голямо значение.
В последно време програмата на ЕС за политиката в областта на финансовите
услуги отразява усилията, положени за справяне с изменението на климата
и за разработване на по-устойчив път за икономическо развитие. Новите и
нововъзникващите предизвикателства, свързани с цифровата трансформация и
технологичното развитие в областта на финансите, също оказаха влияние върху
програмата на политиката за финансовия сектор през последните години.

КЛЮЧОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

А. Банково дело
Реформата на нормативната уредба за банковия сектор беше в основата на
законодателната реформа на финансовия сектор в периода след кризата.
С нея бяха поставени основите за постепенното изграждане на банков
съюз в еврозоната[5]. Нормативната уредба за банковия сектор включваше
широкообхватни мерки с цел създаване на: 1) по-строги пруденциални изисквания
за банките; 2) подобрена структура за надзор и преструктуриране на банките;
3) правила за управление на банки в несъстоятелност: и 4) подобрена защита
на вложителите. За тези инициативи се използва общото название „единна
нормативна уредба“.
1. Пруденциални изисквания за банките
Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ) (Директива 2013/36/ЕС)
определя правила относно достъпа до дейността на кредитните институции и
инвестиционните посредници, пруденциалния надзор и управлението на банките.
Регламентът за капиталовите изисквания (РКИ) (Регламент (ЕС) № 575/2013)
определя стандартите за минималните равнища с цел осигуряване на
финансовата стабилност на банките (т.е. капиталовите изисквания, ликвидните
буфери и коефициентите на ливъридж). Уредбата на ДКИ/РКИ продължава
да се актуализира, най-вече с цел да се отразят най-новите резултати от
работата на Базелския комитет по банков надзор и на Съвета за финансова
стабилност. Последното до момента преразглеждане от юни 2020 г. (т.нар.
„бързо решение за РКИ“) включва пакет от корекции на пруденциалната рамка,
насочени към улесняване на кредитирането от страна на банките в отговор на
кризата, предизвикана от COVID-19. През ноември 2019 г. съзаконодателите
актуализираха пруденциалните изисквания, приложими за инвестиционните
посредници (Директивата и Регламента за инвестиционните посредници), които
дотогава бяха предмет на същите правила като банките. За 2021 г. е планиран
по-широк преглед на уредбата на ДКИ/РКИ с цел прилагане на окончателните

[5]За повече подробности относно банковия съюз вж. съответния информационен фиш (2.6.5).
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елементи на международно приетите пруденциални стандарти за кредитните
институции, разработени от Базелския комитет по банков надзор (BCBS),
известни още като „рамката Базел III“.
2. Подобрена структура за надзор и преструктуриране на банките
От 2014 г. насам съгласно Регламента относно единния надзорен механизъм
(РЕНМ) (Регламент (ЕС) № 1024/2013) ЕЦБ е централният надзорен орган за
пруденциален надзор над всички банки в еврозоната и в държавите членки извън
еврозоната, които изберат да се присъединят към ЕНМ. ЕНМ се допълва от
Регламента относно единния механизъм за преструктуриране (РЕМП) (Регламент
(ЕС) № 806/2014), приет също през 2014 г., който има за цел да осигури ефикасно
управление на потенциалните бъдещи състояния на несъстоятелност на банки,
които са част от ЕНМ. Единният съвет за преструктуриране е централният орган,
който отговаря за вземането на решение за започване на преструктуриране на
дадена банка.
3. Правила за управление на банки в несъстоятелност
Приетата също през 2014 г. Директива за възстановяване и преструктуриране
на банките (ДВПБ) (Директива 2014/59/ЕС) има за цел да предотврати
спасяване на изпаднали в несъстоятелност банки с използване на средства
на данъкоплатците, като въвежда механизъм за споделяне на загуби, който
гарантира, че акционерите и кредиторите на банката са първите, които следва
да покрият загубите. Директивата изисква от държавите членки да създадат
национални фондове за преструктуриране, финансирани предварително от
кредитните институции и инвестиционните посредници, за покриване на
неуредени задължения във връзка със загуби. Тя също така определя правила за
превенция (т.е. планове за възстановяване и преструктуриране) и ранна намеса
от страна на националните компетентни органи.
4. Подобрена защита на вложителите
В условията на сътресенията, предизвикани от финансовата криза,
гарантирането на подходяща защита за банковите депозити на гражданите
се превърна в основен приоритет. Първата реакция се състоеше в двойно
увеличаване на минималния размер, до който са гарантирани банковите депозити
в случай на неплатежоспособност на банката. След това беше предприета по-
всеобхватна реформа на силно разпокъсаната система от национални схеми за
гарантиране на депозитите. С приемането на Директивата относно схемите за
гарантиране на депозитите (ДСГД) (Директива 2014/49/ЕС) през 2014 г. държавите
членки се задължават да гарантират, че е налице хармонизирано ниво на
защита за вложителите и че на тяхна територия е създадена поне една схема
за гарантиране на депозитите, в която всички банки в съответната държава
членка трябва да участват. Впоследствие, като част от проекта за банков съюз,
беше предложено Европейската схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД) да
допълни действащата система на ЕС от национални схеми за гарантиране на
депозитите. Целта на тази схема е да осигури по-силна и по-единна степен на
застрахователно покритие на депозитите в еврозоната.
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Б. Финансови пазари и пазарна инфраструктура
1. Инвестиционни услуги и места за търговия
От 2004 г. Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ І)
(Директива 2004/39/EО) определяше единни стандарти за търговията с ценни
книжа, които доведоха до повече конкуренция и по-добра защита на
инвеститорите. През 2014 г. бяха приети преразгледан текст на директивата
(ДПФИ ІІ) (Директива 2014/65/EС) и регламент (РПФИ) (Регламент (ЕС)
№ 600/2014), с което нормативната уредба беше актуализирана в значителна
степен. С актуализираната уредба се въвеждат редица разпоредби, имащи за цел
засилване на защитата на потребителите и на прозрачността на пазара. Двата
правни инструмента започнаха да се прилагат на 3 януари 2018 г. и впоследствие
бяха преразглеждани няколко пъти.
2. Договори за деривати и клирингови къщи
Договорите за деривати изпълняват важна икономическа роля, но също така
носят и определени рискове, които бяха изведени на преден план по време
на финансовата криза. Приетият през 2012 г. Регламент за европейската
пазарна инфраструктура (EMIR) (Регламент (ЕС) № 648/2012) определя правила
относно договорите за извънборсови деривати, централните контрагенти (ЦК
или клирингови къщи) и регистрите на транзакции. Той има за цел да се
запази финансовата стабилност, да се намали системният риск и да се увеличи
прозрачността на пазара на извънборсови деривати. Впоследствие регламентът
беше актуализиран от съзаконодателите през май 2019 г., като по този начин
беше подобрен надзорът по отношение на ЦК от ЕС и от трети държави.
ЦК изпълняват все по-важна роля на финансовите пазари и може да породят
риск за финансовата стабилност, ако фалират. Поради това съзаконодателите
приеха Регламента за възстановяване и преструктуриране на ЦК (Регламент
(ЕС) 2021/23) през декември 2020 г. с цел да се осигури подходящ набор от
инструменти и да се даде възможност за организирано преструктуриране при
кризисен сценарий.
3. Достъп до финансиране от капиталовите пазари
Водещата инициатива за изграждане на съюз на капиталовите пазари
предвиждаше преглед по същество на уредбата на ЕС за публично предлагане
на ценни книжа (т.е. първоначално публично предлагане или ППП). Регламентът
за проспектите (Регламент (ЕС) 2017/1129), приет през юни 2017 г. (и заменящ
Директивата относно проспектите от 2003 г. – Директива 2003/71/ЕО), има за цел
да улесни достъпа на по-малките предприятия до финансиране от капиталовите
пазари и да подобри качеството и количеството на информацията, която следва
да бъде предоставена на инвеститорите, по-специално на непрофесионалните
инвеститори.
Усилията за подобряване на възможностите за финансиране за по-малките
дружества бяха допълнени от Регламента за европейското колективно
финансиране (Регламент (ЕС) 2020/1503), който се прилага от ноември
2021 г. Колективното финансиране е новаторска и все по-популярна форма на
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финансиране за стартиращи предприятия и МСП на ранен етап от растежа на
дружествата. Новата уредба на ЕС има за цел да осигури правна сигурност
за платформите за колективно финансиране, да им предостави възможност да
извършват дейност в целия Съюз и да увеличи възможностите за финансиране
на малките предприятия. Съзаконодателите постигнаха споразумение по
предложението през декември 2019 г.
В. Застраховане
Директивата „Платежоспособност II“ (Директива 2009/138/EО) беше приета
през 2009 г. и хармонизира действащите разпокъсани правила за секторите
на застраховането, животозастраховането и презастраховането. Директивата
определя правила относно разрешенията за започване на стопанска дейност,
капиталовите изисквания, управлението на риска и надзора на дружествата
за пряко застраховане и презастраховане. Уредбата на „Платежоспособност II“
беше изменена няколко пъти, главно за да се осигури яснота относно
третирането на застрахователните продукти с дългосрочни гаранции и да се
стимулират инвестициите в инфраструктура и дългосрочни устойчиви проекти.
През септември 2021 г. Комисията прие предложение за цялостен преглед на
уредбата на „Платежоспособност II“, който има за цел насърчаване на по-
нататъшни дългосрочни инвестиции от страна на застрахователните дружества
и отчитане на последиците от пандемията от COVID-19.
Г. Платежни услуги
Директивата за платежните услуги (Директива (ЕС) 2015/2366) актуализира
уредбата на ЕС в областта на плащанията с цел да я адаптира към новите
условия в сектора на цифровите плащания. Директивата влезе в сила на
12 януари 2016 г. и e приложима от 13 януари 2018 г. С нея се укрепват
изискванията за сигурност за електронните плащания и стандартите за защита
на финансовите данни на потребителите. Тя също така отваря пазара за
новаторските стопански модели, които предлагат платежни услуги въз основа на
сигурен достъп до платежните сметки на клиентите („банково обслужване в открит
формат“). Директивата съдържа също така разпоредби относно предоставянето
на разрешение и надзора на платежните институции.
Д. Устойчиви финанси
Финансовата система следва да изпълнява важна роля в подкрепа на
усилията за преход към по-екологосъобразни, справедливи и по-приобщаващи
икономика и общество. Планът за действие за устойчиво финансиране от
март 2018 г. е част от по-мащабните усилия за привеждане на финансовите
потоци в съответствие с тези усилия. Устойчивото финансиране обикновено
се отнася до процеса на надлежно отчитане на екологичните, социалните и
управленските съображения при вземането на инвестиционни решения във
финансовия сектор, което води до увеличаване на дългосрочните инвестиции
в устойчиви икономически дейности и проекти. Основните елементи на
действащата нормативна уредба включват Регламента за общата таксономия
на ЕС (Регламент (ЕС) 2020/852) , Регламента относно оповестяването на
информация за устойчивостта (Регламент (ЕС) 2019/2088) и Регламента относно
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бенчмарковете, свързани с климата (Регламент (ЕС) 2019/2089). Предстоят
допълнителни инициативи за осигуряване на необходимите политически
инструменти, с които да се гарантира, че финансовата система действително
подкрепя прехода към устойчивост (т.е. през 2021 г. се очаква законодателно
предложение относно стандарта на ЕС за „зелени“ облигации).
Е. Цифрови финанси
Макар технологичните иновации в областта на финансите да не са нещо ново,
инвестициите в нови технологии се увеличиха значително през последните години
и темпът на иновации е експоненциален. Използването на нови технологии във
финансите (FinTech) е свързано с очаквания за засилена конкуренция и нови, по-
ефикасни или по-изгодни продукти и услуги. То също така повишава степента на
сложност и създава предизвикателства за регулаторните и надзорните органи по
целия свят. Юрисдикции в целия ЕС и извън него приеха различни инициативи,
за да бъдат в крак с бързото технологично развитие и да насърчават развитието
на собствените си екосистеми за финансови технологии. През септември 2020 г.
Комисията стартира Стратегия за цифровизиране на финансовите услуги заедно
със законодателни инициативи за регулиране на пазарите на криптоактиви (MiCA)
и за повишаване на оперативната устойчивост на цифровите технологии във
финансовия сектор (DORA), които към момента са в процес на разглеждане от
съзаконодателите.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

От подписването на Договора от Рим (1957 г.) до днес ролята на Парламента
при вземането на решения в областта на финансовите услуги нарасна,
като прилаганата в миналото процедура на консултация отстъпи място на
равноправно участие със Съвета в рамките на обикновената законодателна
процедура в редица области на политиката.
В съответствие с „Процеса на Ламфалуси“ за приемането и прилагането на
законодателство на ЕС в областта на финансовите услуги Парламентът, заедно
със Съвета, приема основните законодателни актове (равнище 1) съгласно
обикновената законодателна процедура (вторично законодателство на ЕС).
Парламентът също така изпълнява надзорна роля при приемането на мерки за
изпълнение от равнище 2.
Парламентът участва активно в осъществяването на амбициозните
законодателни проекти за разработване на нормативната уредба на ЕС
за финансовия сектор. Чрез активния си подход ЕП играе важна роля
както в рамките на продължаващите разисквания с Комисията, Съвета и
други международни институции относно разработването на структурата за
надзор и регулиране на финансовите пазари, така и при търсенето на
възможности за предприемане на мерки във връзка със системните рискове и
предизвикателствата, които поражда бързото развитие на технологиите.
В рамките на Парламента комисията по икономически и парични въпроси (ECON)
е водещата комисия по отношение на финансовите услуги. След настъпването
на световната финансова криза Парламентът създаде специална комисия
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по финансовата, икономическа и социална криза (CRIS)[6]. Нейният мандат
продължи от октомври 2009 г. до юли 2011 г. Парламентът прие две резолюции
вследствие на работата на комисията CRIS: междинна резолюция през 2010 г. и
окончателна резолюция през 2011 г.

Radostina Parenti
09/2022

[6]Европейски парламент, специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза, юли 2011 г.
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