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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.
(2019/2130(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно Банков съюз – 
годишен доклад за 2018 г.1,

– като взе предвид обратната информация от Комисията и Европейската централна 
банка (ЕЦБ) относно резолюцията на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. 
относно Банков съюз – Годишен доклад за 2018 г.,

– като взе предвид одобрението на пакета за банковия сектор от Европейския 
парламент и Съвета,

– като взе предвид доклада на петимата председатели от 22 юни 2015 г., озаглавен 
„Завършване на европейския икономически и паричен съюз“,

– като взе предвид политическите насоки за следващата Европейска комисия (2019 
– 2024 г.) под надслов „Съюз с по-големи амбиции: моята програма за Европа“, 
представени от Урсула фон дер Лайен на 16 юли 2019 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2016 г. относно 
финализирането на „Базел III“2,

– като взе предвид предложението на Комисията от 24 май 2018 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с 
държавни облигации (COM(2018)0339),

– като взе предвид публикувания през март 2019 г. Годишен доклад на ЕЦБ за 
надзорната дейност за 2018 г.3,

– като взе предвид доклада на Европейския съвет за системен риск от юли 2019 г., 
озаглавен „EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019“ (Наблюдение 
на рисковете от небанковото финансово посредничество в ЕС 2019)4,

– като взе предвид доклада на Европейския банков орган (ЕБО) от декември 2018 г., 
озаглавен „Оценка на риска на европейската банкова система“5;

1 Приети текстове , P8_TA(2019)0030.
2 Приети текстове, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
4 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en
.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-
connected-to-profitability-funding-and-operational-risk

hhttp://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_BG.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
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– като взе предвид доклада на ЕБО от 18 юли 2019 г. относно регулаторния 
периметър, регулаторния статут и подходите за издаване на разрешителни във 
връзка с финансово-технологичните дейности,

– като взе предвид доклада на европейските надзорни органи от януари 2019 г., 
озаглавен „Финансови технологии: регулаторни лаборатории и центрове за 
иновации“6 ,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 7 ноември 2013 г. 
между Европейския парламент и Европейската централна банка относно 
практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и 
надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна 
банка в рамките на единния надзорен механизъм7,

– като взе предвид Меморандума за разбирателство от 9 октомври 2019 г. между 
ЕЦБ и Европейската сметна палата (ЕСП) относно одитите на надзорните задачи 
на ЕЦБ8,

– като взе предвид изявлението, прието на срещата на високо равнище на 
държавите от еврозоната на 21 юни 2019 г.,

– като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата от 10 юли 
2019 г. относно стрес тестове на банките в ЕС9,

– като взе предвид обявяването от страна на Европейската централна банка на 22 
август 2019 г. на преразглеждането на очакванията във връзка с надзора по 
отношение на резервите за покриване на рискове за новите необслужвани кредити 
с оглед на новия регламент на ЕС относно очакванията във връзка с надзора по 
отношение на резервите за покриване на рискове10,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 юни 2019 г., озаглавено 
„Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и 
допълнително намаляване на риска в банковия съюз“ (COM(2019)0278),

– като взе предвид техническите съвети на Европейския орган за ценни книжа и 
пазари от 18 юли 2019 г. до Европейската комисия относно съображенията за 
устойчивост във връзка с пазара на кредитeн рейтинг11;

6 JC 2018 74.
7 OВ L 320, 30.11.2013 г., стp. 1.
8 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and
_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
9 „Специален доклад № 10/2019: Стрес тестове на банките в ЕС – осигуряват най-големия обем досега 
информация за банките, но са необходими по-добра координация и повече внимание към рисковете“, 
Европейска сметна палата, 10 юли 2019 г., https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Съобщение за пресата, „ЕЦБ преразглежда очакванията във връзка с надзора по отношение на 
резервите за покриване на рискове за новите необслужвани кредити с оглед на новия регламент на ЕС“, 
22 август 2019 г., 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.en.html
11 ESMA 33-9-321.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.en.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
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– като взе предвид документа за обсъждане на Европейския механизъм за 
стабилност от октомври 2019 г., озаглавен „Завършване на банковия съюз за 
подкрепа на икономическия и паричен съюз“12,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие: 
Финансиране за устойчив растеж“ (COM(2018)0097),

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно създаване на агенции 
за кредитен рейтинг: перспективи13,

– като взе предвид своята резолюция от 19 септември 2019 г. относно прилагането 
на законодателството на Съюза за борба с изпирането на пари14,

– като взе предвид съвместното становище на европейските надзорни органи от 4 
октомври 2019 г. относно рисковете, свързани с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, които засягат финансовия сектор на Европейския 
съюз15;

– като взе предвид споразумението за обмен на информация между ЕЦБ и 
компетентните органи, отговарящи за борбата с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-
0000/2019),

А. като има предвид, че процесът на задълбочаване на Икономическия и паричен 
съюз изисква солиден банков съюз като абсолютно необходим градивен елемент 
за финансовата стабилност на еврозоната, както и създаването на механизъм за 
фискална стабилизация за еврозоната като цяло;

Б. като има предвид, че Банковият съюз няма да бъде завършен, докато в него 
липсва предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) и 
европейска схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД);

В. като има предвид, че възлагането на ЕЦБ на надзора на системно значимите 
финансови институции се доказа като успешно;

Г. като има предвид, че развитието на Единния механизъм за преструктуриране 
(ЕМП) беше ефективно;

Общи положения

1. припомня постигнатия напредък по отношение на изграждането на Банковия 
съюз, по-специално за намаляване на риска; подчертава обаче, че трябва да се 

12 Discussion Paper Series/7, Европейски механизъм за стабилност, октомври 2019 г. 
13 Приети текстове, P7_TA(2011)0258.
14 Приети текстове, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=BG&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_BG.html
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Joint+Opinion+on+the+risks+on+ML+and+TF+affecting+the+EU's+financial+sector.pdf
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постигне допълнителен напредък, особено по отношение на споделянето на риска;

2. приветства подкрепата на [новия] председател на Европейската комисия и на 
председателя на ЕЦБ за завършването на Банковия съюз и в по-общ план, на 
Икономическия и паричен съюз, чрез създаването на фискален капацитет, 
предназначен да осигурява на еврозоната подходяща стабилизираща функция;

3. приветства общата повишена устойчивост на европейската банкова система, както 
се вижда от оценката на ЕБО за 2018 г. на риска на европейската банкова система;

4. отбелязва, че рентабилността на банките нараства постоянно от 2012 г. насам, 
като от 2017 г. насам възвръщаемостта на собствения капитал надвишава 6%; 
подчертава, че ниският риск и ниските лихвени проценти са довели до по-ниски 
разходи за провизии и загуби; припомня необходимостта постоянно да се 
извършва оценка на равнищата на финансиране за икономиката, и по-специално 
на МСП;

5. подчертава решаващата роля на банковия сектор за насочване на финансиране 
към устойчиви инвестиции и даване на възможност за преход към неутрална по 
отношение на климата икономика;

6. потвърждава значението на сигурен актив в еврозоната като начин да се 
подпомогне стабилизирането на финансовите пазари и да се позволи на банките 
да намалят балансовата си експозиция към държавния дълг; призовава Комисията 
да представи законодателно предложение за създаването на истински европейски 
сигурен актив;

7. подчертава факта, че финансовите пазари са тясно свързани помежду си; 
подчертава, че е важно банковите надзорници да са подготвени за всички 
възможни резултати от Брексит, като се има предвид, че това не замества 
готовността на самите частни субекти;

Надзор

8. приветства постигнатия напредък в банковия сектор за намаляване на риска и 
увеличаване на финансовата стабилност;

9. отбелязва, че отношението на необслужваните кредити, налични в значимите 
институции, е спаднало с повече от 50% за периода от началото на банковия 
надзор от страна на ЕЦБ през ноември 2014 г. до юни 2019 г.; подчертава 
необходимостта от защита на правата на потребителите в контекста на сделките с 
необслужвани кредити;

10. отбелязва, че вече е започнала работата по прилагането на окончателните 
стандарти на „Базел III“; припомня своята резолюция от 23 ноември 2016 г. 
относно финализирането на „Базел III“ и призовава Комисията да предприеме 
действия във връзка с съдържащите се в нея препоръки при изготвянето на новите 
законодателни предложения;

11. приветства сключения Меморандум за разбирателство между Европейската 
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централна банка и Европейската сметна палата, в който се определят 
практическите условия за обмена на информация между институциите във връзка 
със съответните им мандати;

12. изисква повишена прозрачност на банковия надзор с цел укрепване на доверието 
от страна на капиталовите и финансовите пазари, дружествата и гражданите;

13. отбелязва, че иновативните финансови технологии променят из основи 
финансовия сектор, включително банковите и платежните услуги; подчертава 
необходимостта от справяне с предизвикателствата, породени от тези нови 
технологии, като например гарантирането на устойчиви модели на стопанска 
дейност, еднакви условия на конкуренция по отношение на регулирането и 
надзора, както и киберсигурността;

14. отбелязва, че съществува значителна взаимосвързаност между сектора на 
небанкова кредитна дейност и традиционния банков сектор, която поражда 
опасения за системен риск предвид липсата на подходящ надзор върху първия 
сектор; във връзка с това призовава за създаването на набор от 
макропруденциални инструменти за противодействие на заплахите за 
финансовата стабилност, породени от нарастващата роля на системата на 
небанкова кредитна дейност;

15. приветства споразумението относно обмена на информация между ЕЦБ и 
органите за надзор върху борбата с изпирането на пари и финансирането на 
тероризма; припомня сериозната си загриженост относно фрагментарността на 
регулаторната и надзорната дейност в областта на борбата с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, неподходяща за надзора на нарастващата 
трансгранична дейност в ЕС; призовава Комисията да започне работа по общото 
преразглеждане на рамката и законодателството на ЕС за борба с изпирането на 
пари с цел ефективно справяне с рисковете, свързани с трансграничната 
незаконна дейност, за целостта на финансовата система на ЕС и сигурността на 
гражданите на ЕС;

16. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно създаване на агенции за 
кредитен рейтинг: перспективи; отбелязва, че създаването на европейска агенция 
за кредитен рейтинг би допринесло за увеличаване на конкуренцията, намаляване 
на информационната асиметрия и увеличаване на прозрачността на пазарите; 
отбелязва, че рейтингите за устойчивост, основани на критерии от екологичен, 
социален и управленски характер, са важно допълнение към оценките на 
кредитния риск, предоставяни от кредитните рейтинги при насочването на 
средства към инвестиции в устойчиви дейности;

17. отбелязва необходимостта от увеличаване на усилията за постигане на по-голяма 
съгласуваност на дейностите на финансовите пазари с целите за устойчивост и 
критериите от екологичен, социален и управленски характер, като подчертава 
централната роля на Европейския надзорен орган за тези цели;

Резолюция

18. приветства факта, че не се е наложило Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) 
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да предприема действия по преструктуриране през 2019 г.; настоятелно призовава 
Комисията да направи преглед дали законодателството е подходящо, за да 
гарантира, че всички банки биха могли при необходимост да бъдат 
преструктурирани, без да са необходими пари от данъкоплатците; приканва 
Комисията да предприеме последващи действия във връзка с прегледа от страна 
на Съвета за финансова стабилност на законодателството относно „прекалено 
големите, за да бъдат оставени да фалират“ и да разгледа въпроса дали следва 
отново да се обсъди законодателство в областта на разделянето на депозити и 
инвестиционното банкиране;

19. изразява загриженост поради липсата на механизми в рамките на Банковия съюз 
за гарантиране, че в случай на преструктуриране може да бъде предоставена 
спешна ликвидност, и призовава Комисията да се опита да отстрани този пропуск 
без по-нататъшно забавяне;

20. настоятелно призовава за привеждане в действие на предпазния механизъм за 
Единния фонд за преструктуриране;

21. подчертава, че банките трябва да могат да извършват трансгранична дейност, като 
същевременно управляват своите капитал и ликвидност на консолидирано 
равнище, с цел диверсифициране на рисковете и справяне с евентуална липса на 
рентабилност; подчертава, че правилата следва да позволяват по-голяма гъвкавост 
за дружеството майка в това отношение, като същевременно посочва, че в случай 
на криза дружеството майка следва да предоставя капитал и ликвидност на 
дъщерното дружество, разположено в приемащата държава;

Застраховане на депозитите

22. настоятелно призовава за завършването на Банковия съюз чрез създаването на 
обединена европейска схема за застраховане на депозитите, функционираща 
изцяло на взаимни начала, за да се защитят вложителите срещу смущения в 
банковия сектор и да се гарантира доверието на вложителите и инвеститорите в 
целия Банков съюз; приветства подкрепата на [новия] председател на Комисията 
и председателя на ЕЦБ за създаването на европейска схема за застраховане на 
депозитите;

°

° °

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, ЕБО, ЕЦБ, ЕСП, националните парламенти и компетентните органи 
съгласно посоченото в член 4, параграф 1, точка 40 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013.


