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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН 

НА КОМИСИЯТА 

Марейд МАКГИНЕС 

Член на Комисията, отговарящ за финансовата стабилност, 

финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари 

 

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична 

независимост 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 

изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия европейски 

интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Каква е Вашата 

мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на стратегическата 

програма на Комисията? Как ще осъществявате интегрирането на принципа на 

равенство между половете и как ще интегрирате перспектива за равенство между 

половете във всички области на политиката от Вашия портфейл? Какви гаранции 

за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския парламент и по 

какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности 

няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 

рамките на Комисията? 

 

Моят 16-годишен мандат в Европейския парламент, в редица комисии и различни 

области на политиката ми позволи да придобия опит в оформянето на политиката на 

ЕС. От 2014 г. съм заместник-председател на Европейския парламент, а през 2017 г. бях 

избрана за първи заместник-председател на Европейския парламент от колегите си 

членове на Европейския парламент, за да представлявам техните интереси във 

функционирането на институцията и в отношенията ѝ с други институции (като 

например националните парламенти). Тази длъжност ми позволи да укрепя ролята на 

Парламента като пряко избирана институция, представляваща европейските граждани. 

Моят опит в Парламента ме научи да се вслушвам в позициите на другите, което ме 

прави добър преговарящ, който умее да постига консенсус между понякога много 

различни гледни точки. 

Първото голямо политическо предизвикателство пред мен като член на ЕП беше 

председателството на анкетната комисия относно застрахователното дружество 

„Equitable Life“. Европейският парламент изслуша и отговори на исканията на 

притежателите на полици, понесли икономически загуби. В резултат на нашата работа 

британското правителство изплати обезщетение на притежателите на полици. 

Препоръките на комисията доведоха до промени в политиката чрез регламента 

„Платежоспособност II“. 

Независимо от длъжността, която заемам, аз съм водена от силна мотивация да върша 

работата си по възможно най-добрия начин, тъй като имам голямо чувство за дълг. 
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Преди да бъда избрана за член на ЕП през 2004 г., работата ми в областта на 

журналистиката се основаваше именно на този принцип. Що се отнася до заемането на 

обществена длъжност, напълно съзнавам отговорността, която нося пред своите 

избиратели, и техните опасения — да ги изслушвам и подкрепям и да вземам предвид 

техните гледни точки при разработването на европейските политики. Вярвам в 

близостта до гражданите и поддържам редовен контакт с предприятия, училища, 

работници и земеделски стопани, като полагам усилия за това ЕС да бъде близо до тях 

и винаги правя връзка между моята работа и техните препитания. 

Благодарение на това разбирам много добре значението на финансовата стабилност и 

финансовите услуги за бизнеса, обществото и гражданите. Портфейлът за финансовата 

стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари оказва всеки ден 

пряко въздействие върху нашите граждани, особено в период на икономическа криза. 

Комисията предложи мерки за подпомагане на икономиката и домакинствата, насочени 

към справяне със специфичното и безпрецедентно предизвикателство, до което доведе 

пандемията. 

Политическите насоки на председателя фон дер Лайен са насочени към укрепване на 

ЕС във вътрешен и външен план. Важно е това послание да достигне на местно 

равнище до общностите във всички държави членки. Работата ми като член на 

Европейския парламент винаги се е състояла в това да се намери обяснение и да се даде 

отговор на тревогите на гражданите. 

Твърдо решена съм да изпълнявам задачите, възложени ми от председателя фон дер 

Лайен. Що се отнася до това да се гарантира, че икономиката ще работи в интерес на 

хората, поемам ангажимент да завърша изграждането на банковия съюз: текущото му 

незавършено състояние подкопава финансовата стабилност. Искам да продължа 

работата по създаване на съюз на капиталовите пазари, за да се даде възможност за по-

свободно движение на средства в Съюза, с което да се окаже подкрепа за 

предприятията, по-специално МСП, инвеститорите и гражданите. 

Що се отнася до портфейла за финансовите услуги, знам, че мога да дам основен 

принос за неутрална по отношение на въглеродните емисии Европа до 2050 г. 

посредством програмата за устойчиво финансиране, както и за Европа, подготвена за 

цифровата ера, чрез нова стратегия в областта на финансовите технологии и общ 

подход към криптовалутите. 

Приветствам силната подкрепа на Парламента за интегрирането на принципа на 

равенство между половете. Приветствам работата на комисията по икономически и 

парични въпроси на Европейския парламент по този въпрос, която настоява по-

специално за това държавите членки да интегрират принципа на равенство между 

половете в процеса на номиниране за европейските надзорни органи. Осъзнавам 

напълно, че е необходимо да се направи повече, за да се преодолее дисбалансът в 

ролята и статута на жените в много икономически области. В сектора на финансовите 

услуги има много малко жени, особено на управленско равнище. В по-общ план 

проявявам особен интерес към социалното измерение на портфейла за финансовата 

стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, което включва 

гарантиране на равен достъп на жените до капитал и финансови услуги. 

Твърдо вярвам в стойността на Европейския съюз и в ценностите на ЕС. Сега повече от 

всякога трябва да припомним на нас и на нашите граждани, че тези ценности могат да 
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бъдат подкопани. Ето защо, както и досега, вниманието ми занапред ще бъде насочено 

към укрепване на нашия ЕС във всичко, което правя. Поемам отговорността да се 

присъединя към Комисията изключително сериозно и съзнавам колко голяма е тази 

отговорност. Като член на ЕП, както и като заместник-председател на Парламента, 

напълно съм спазвала Договорите на ЕС и задължението да действам в интерес на 

Европа и, ако бъда одобрена за член на Комисията, ще продължа да спазвам този 

ангажимент. Ще следвам духа и буквата на Кодекса за поведение на членовете на 

Комисията, включително по отношение на актуализирането на моята декларация за 

интереси, в случай че настъпят промени в нея. Ще избягвам всяка ситуация, която би 

могла да постави под въпрос моята независимост или безпристрастност, и ще 

информирам председателя на Комисията за всяка ситуация, която би могла да доведе 

до конфликт на интереси. 

 

2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент 

Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на 

Комисията? В какво отношение считате, че сте отговорна пред Парламента и че 

следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 

поверените Ви служби? Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с 

оглед постигането на по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и 

предприемане на ефективни действия във връзка с позиции и искания на 

Парламента по законодателни инициативи? Готова ли сте да предоставите на 

Парламента информация и документи във връзка с предвидени инициативи или 

текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета? 

За мен би било привилегия и чест да се присъединя към колегиума на членовете на 

Комисията и да бъда част от колегиум, в който има баланс на половете. 

Моята роля като член на колегиума би била да подкрепям нашата политическа 

програма, по-специално в моя случай по въпроси, свързани с финансовата стабилност и 

финансовите услуги, които могат и оказват въздействие върху всеки сектор на 

икономиката и върху гражданите. 

В тази си роля ще работя в тясно сътрудничество с изпълнителния заместник-

председател Домбровскис, който ръководи групата комисари по въпросите на 

икономиката в интерес на хората, както и с членовете на Комисията Джентилони, 

Шмит и Ферейра, които също са част от групата. 

Моята роля в този период на пандемия ще бъде особено важна и заедно с моите колеги 

членове на Комисията ще работя в подкрепа на Съюза и на държавите членки в тези 

трудни времена.  

За тази цел завършването на банковия съюз и на съюза на капиталовите пазари ще 

осигури по-голяма финансова стабилност и ще укрепи сектора на финансовите услуги в 

Европа, като подпомогне дългосрочното икономическо възстановяване, и ще насочи 

своето внимание по-специално върху ролята на МСП. 

В същото време съм напълно наясно с необходимостта от значително преобразуване на 

нашите икономики и общество към по-екологично и цифрово бъдеще, включително 

чрез общ отговор на криптовалутите. Вярвам също така в по-справедлива финансова 
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система, която се бори с изпирането на пари. Мога също така да играя ключова роля в 

рамките на една геополитическа Комисия, помагайки на Европа да стане по-устойчива 

на извънтериториалните санкции и да укрепи политиката си за налагане на санкции.  

Приемам ролята на Европейския парламент за одобряване на кандидатурата ми много 

сериозно и заявявам, че аз и моите сътрудници ще продължим да се отчитаме пред 

Европейския парламент, ако бъда одобрена. 

С оглед на работата си в Европейския парламент, ценя дълбоко работата на членовете 

на Европейския парламент и на Европейския парламент като цяло. Знам колко важна е 

прозрачността за Европейския парламент и в работата си в Комисията ще използвам 

този опит: вярвам, че мога да помогна за комуникацията между Комисията и 

Европейския парламент, както и за комуникацията и прозрачността от страна на 

Комисията спрямо гражданите. Трябва да укрепим връзките между нашите институции, 

за да служат ефективно на нашите граждани. Ще изслушвам внимателно опасенията на 

Европейския парламент и ще работя с колегиума на членовете на Комисията в отговор 

на исканията на Парламента, при пълно зачитане на факта, че този Парламент се избира 

пряко от гражданите на 27-те държави членки. По-специално ще работя в тясно 

сътрудничество с комисията по икономически и парични въпроси на Европейския 

парламент, която е компетентната комисия, отговаряща за Генерална дирекция 

„Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ и редовно 

ще информирам членовете ѝ. Разбира се ще работя и с други комисии, които 

Парламентът ще определи за компетентни, както и съответните пленарни сесии. 

Що се отнася до обмена на информация и документи, считам, че за да се постигне 

добро законодателство, институциите трябва да имат добри работни отношения, да 

зачитат взаимно съответните си роли и да работят заедно за постигане на напредък. 

Водила съм преговори по време на тристранните срещи за Европейския парламент и 

поемам ангажимент за воденето на ефективни преговори от страна на Комисията. 

Ангажирам се с пълното прилагане на разпоредбите на Междуинституционалното 

споразумение за по-добро законотворчество и на Рамковото споразумение. Съгласно 

Договорите за ЕС Европейският парламент и Съветът са съзаконодатели и ще спазвам 

принципа на равно третиране на двете институции. Подкрепям ангажимента на 

председателя фон дер Лайен за укрепване на правото на инициатива на Европейския 

парламент и ангажимента на Комисията да предприема действия по парламентарните 

резолюции в рамките на три месеца. 

Въпроси от комисията по икономически и парични въпроси: 

Въпрос 1 COVID/СТАБИЛНОСТ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Как оценявате заплахата за финансовата стабилност от настоящата пандемична 

криза? Какви са възгледите Ви за петте приоритетни области, определени от 

ЕССР (последици за финансовата система от гаранционните схеми и другите 

фискални мерки за защита на реалната икономика/ неликвидност на пазара и 

последици за лицата, управляващи активи, и застрахователите/ въздействие на 

мащабното понижаване на рейтинга на корпоративните облигации върху 

пазарите и субектите в цялата финансова система/ ограничения в цялата система 

върху изплащанията на дивиденти, обратното изкупуване на акции и другите 

изплащания/ рискове за ликвидността, произтичащи от заявки за допълване на 

маржин депозита)? Адекватни ли са предприетите или предложени мерки в 
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подкрепа на възстановяването и как ще гарантирате, че те действително ще 

достигат до потребителите, кредитополучателите и нуждаещите се, а няма просто 

да бъдат погълнати от финансовите институции? Каква е ролята на финансовите 

пазари и как могат публичните институции да играят роля успоредно с частните 

инвеститори, за да стимулират възстановяването, особено в контекста на плана за 

възстановяване? Като се имат предвид слабите резултати от основаните на 

дерегулация подходи в миналото, какво ви дава увереност, че пакетът за 

възстановяване на капиталовите пазари може да окаже някакво значително 

въздействие върху условията за финансиране на европейските дружества?  

Социално-икономическото въздействие на пандемията е безпрецедентно за гражданите, 

предприятията и особено за уязвимите членове на обществото. ЕС вече реагира 

колективно и енергично, за да смекчи икономическия шок от пандемията и да постави 

основите за устойчиво възстановяване. Ние отговорихме решително на 

предизвикателството, като мобилизирахме всички средства и ресурси на наше 

разположение. Всички — Европейският парламент, Съветът, Европейската комисия, 

Европейската централна банка и останалите институции на ЕС, както и държавите 

членки, положиха огромни усилия за запазване на стабилността и целостта на нашите 

икономики. Кризата завари финансовите институции в силна позиция в сравнение с 

миналото благодарение на реформите, предприети през последното десетилетие. Това 

означава, че този път, можем да поискаме от финансовите институции да бъдат част от 

решението, а увеличаването на банковото кредитиране за предприятията в началото на 

кризата е окуражаващ показател за това. Въпреки това, тъй като все още не можем 

напълно да разберем разпространението на вируса, трябва да бъдем внимателни в 

средносрочен и дългосрочен план. От решаващо значение е да продължим да 

осигуряваме адекватен надзор на финансовата система, да се справяме с всички 

потенциални проблеми и да сме готови да предприемем решителни и координирани 

действия в отговор на това.  

Европейският съвет за системен риск играе важна роля в това отношение въз основа на 

макропруденциален мандат. Петте приоритетни области, определени от Европейския 

съвет за системен риск, са от голямо значение, а работата, извършена от него, ни прави 

по-подготвени за справяне с евентуални сътресения по отношение на ликвидността и 

платежоспособността. Схемите за гарантиране и другите фискални мерки, въведени от 

държавите членки, значително намалиха рисковете за финансовия сектор в 

краткосрочен план и допринесоха за продължаване и напоследък дори за увеличаване 

на кредитирането. При все това, предизвикателството ще се състои в това да излезем от 

тези мерки, тъй като се очаква нарастващите проценти на неплатежоспособност да 

доведат до загуби или намалени печалби в целия финансов сектор, рязка преоценка на 

по-рискови класове активи като например корпоративни облигации с висока доходност 

и кредити, подкрепени с ливъридж, както и увеличаване на броя на необслужваните 

кредити в счетоводните баланси на банките. В зависимост от развитието на пандемията 

и въздействието ѝ върху икономическата активност, можем също така да станем 

свидетели на повече случаи на обща нестабилност на финансовите пазари. На второ 

място, през първите седмици на кризата с Covid-19 много лица, управляващи активи, 

претърпяха проблеми по отношение на ликвидността поради повишеното търсене на 

тегления от техните фондове. Този риск се понижи вследствие на намесата от страна на 

централните банки, но поддържането на бдителност и засиления надзор над сектора за 

управление на активи са от ключово значение в бъдеще. На трето място, до голяма 

степен благодарение на мерките, предприети от правителствата и централните банки, в 

краткосрочен план бе избегната вълна от корпоративно неизпълнение на задълженията, 
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като агенциите за кредитен рейтинг не наблюдаваха масово понижаване на кредитния 

рейтинг. Въпреки това трябва да останем бдителни по отношение на възможните 

проциклични ефекти, които могат да произтекат от едновременното понижаване на 

кредитния рейтинг, ако възстановяването в периода след Covid-19 е по-слабо от 

очакваното. Що се отнася до четвъртата приоритетна област, Единният надзорен 

механизъм настойчиво призова за ограничаване на изплащането на дивиденти и на 

други форми на изплащане, за да се гарантира, че банките използват целия наличен 

капитал, за да подпомогнат кредитирането на реалната икономика. Подкрепям напълно 

действията на надзорния орган. Що се отнася до последната приоритетна област 

рисковете по отношение на ликвидността, свързани с искания за обезпечение, 

намаляха, което отново се дължи до голяма степен на намесата на централните банки. 

Този случай обаче напомня за системното значение на правилното функциониране на 

механизмите за клиринг и сетълмент. В тази област също така е важно да се подчертае 

необходимостта от постоянна бдителност, както и от смели и навременни реакции, ако 

и когато това бъде необходимо. Очаквам с нетърпение резултатите от работата на 

Европейския съвет за системен риск в тези различни приоритетни области и част от 

нея, например по отношение на ликвидния риск за лицата, управляващи активи, или 

застрахователите, може успешно да допринесе за бъдещите прегледи на регулаторната 

рамка на ЕС. 

Различните мерки, предприети в подкрепа на икономическото възстановяване в 

периода след Covid-19, трябва да се усетят по места. Заедно със Съвета и Европейския 

парламент Комисията ще продължи да работи, за да гарантира, че настоящите и 

бъдещите мерки ще достигнат до потребителите, кредитополучателите и предприятията 

в нужда. В това отношение, ако бъда одобрена за член на Комисията, ще продължа да 

отдавам приоритет на една амбициозна стратегия за възстановяване. Сътрудничеството 

с Европейския парламент и Съвета бе ползотворно, както се вижда например от 

бързото постигане на споразумение по отношение на Регламента за капиталовите 

изисквания: бързи решения. Ще следя за това да продължим по този път, така че 

банките да могат да оказват пълна подкрепа на гражданите и предприятията по време 

на пандемията. През април Комисията прие пакет от мерки за банковия сектор, за да се 

улесни банковото кредитиране за домакинствата и предприятията в целия Европейски 

съюз, в това число и Тълкувателно съобщение относно счетоводните и пруденциалните 

рамки на ЕС, както и целенасочени изменения с временен характер на правилата на ЕС 

в областта на банковото дело. В Тълкувателното съобщение относно банковия сектор 

стана ясно как следва да се прилагат правилата на ЕС от банките и надзорните органи 

по гъвкав, но отговорен начин, така че те да могат да продължат да отпускат кредити на 

предприятията и домакинствата. Пакетът за възстановяване на капиталовите пазари ще 

спомогне за насърчаване на инвестициите в икономиката, за бърза рекапитализация на 

дружествата и за повишаване на способността на банките за финансиране на 

възстановяването. Това ще помогне на финансовия сектор да продължи да бъде част от 

решението на кризата с Covid-19. Комисията, Европейската централна банка и 

Европейските надзорни органи призоваха също така банките да се въздържат от 

изплащане на дивиденти, обратно изкупуване на акции и плащания на променливи 

възнаграждения (бонуси). Това ще гарантира, че мерките за подкрепа са ефективни и 

подпомагат в най-голяма степен предприятията и домакинствата.  

Държавите членки също така въведоха редица мерки за подкрепа, за да се гарантира 

запазването на дейността на предприятията и на работните места. Съществуват 

значителни публични схеми за гарантиране и субсидиране, както и мораториуми върху 

плащанията. Надзорните органи са предоставили капиталово облекчение за банките, за 
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да се улесни покриването на загуби или да се насърчи кредитирането. Тези мерки 

следва да улеснят банките в подпомагането на реалната икономика. Въпреки това 

възприемането на отделните мерки за подкрепа варира значително в държавите членки 

поради различни причини, сред които слабото търсене, административните пречки, 

разходите и ограниченото познаване на схемите. За да се осигури съгласуваност между 

мерките, предприети на равнището на държавите членки, Комисията работи със 

заинтересованите страни за изготвянето на набор от най-добри практики. Аз ще 

продължа тясното съдействие със заинтересованите страни, ако бъда одобрена за член 

на Комисията. Макар че държавите членки и институциите на ЕС също предприеха 

мерки в подкрепа на икономическото възстановяване след кризата с Covid-19, 

продължава да съществува висока степен на несигурност относно бъдещето на 

икономиката на ЕС. Докато програмите за възстановяване, включително Next 

Generation EU, все още предстои да бъдат изпълнени, някои от незабавните мерки за 

оказване на помощ в държавите членки могат да бъдат премахнати постепенно. Това 

постепенно премахване следва да се осъществи по постепенен и организиран начин. 

По-специално по-малките предприятия се нуждаят от силна подкрепа, която да 

гарантира, че разполагат с непрекъснат достъп до финансиране. Ще насърча полагането 

на допълнителни усилия, за да се гарантира, че финансовите институции от публичния 

сектор, националните банки за развитие и Европейската инвестиционна банка допълват 

ролята на частния финансов сектор в подкрепа на икономическото възстановяване.  

Във фазата на възстановяване предприятията вече ще са силно задлъжнели и поради 

това за тяхното финансиране ще им е нужен по-добър достъп до капиталовите пазари. 

Ето защо Комисията предложи пакета за възстановяване на капиталовите пазари, чиято 

цел е да се улеснят инвестициите, по-специално инвестициите в капиталови 

инструменти, в предприятията, и по-конкретно в МСП. Във фазата на възстановяване 

още по-важно е да се избегне ненужната бюрокрация. Предложението има за цел, наред 

с другото, да се намалят обременяващите изисквания за докладване, които имат 

ограничена добавена стойност, да се опростят изискванията за оповестяване 

благодарение на проспекта на ЕС за възстановяване и да се измени рамката по 

отношение на секюритизацията, така че банките да могат безопасно да освобождават 

капитал в подкрепа на МСП и домакинствата, които най-много се нуждаят от това. 

Уверена съм, че може бързо да се постигне консенсус на европейско равнище. Не 

гледам на пакета за възстановяване на капиталовите пазари като усилие за дерегулация 

— той е път към по-добро регулиране. Предложението не прави отстъпки, които биха 

могли да намалят високата степен на защита на потребителите, която наред с други 

законодателни актове има за цел да постигне Директивата за пазарите на финансови 

инструменти (ДПФИ II). Не възнамерявам да занижавам тези стандарти. Тези 

предложения няма да разрешат кризата, но могат да доведат до реална промяна за 

емитентите и инвеститорите, без да се правят отстъпки по отношение на принципите, 

на които се основава защитата на инвеститорите.  

На последно място, смятам, че Next Generation EU е ключова възможност за постигане 

на напредък по отношение на екологичните и цифровите трансформации, които могат 

да са в основата на възстановяването. Освен това трябва да поправим щетите от кризата 

по начин, който да инвестира и в нашето бъдеще. Ще насочим нашите икономики към 

по-голяма издръжливост, включително по отношение на опазването на околната среда 

и изменението на климата, както и към по-голяма цялостна устойчивост. Във връзка с 

това Next Generation EU ще предостави на ЕС мощен инструмент за съживяване на 

икономиката и за изграждане на бъдещето. Само по себе си публичното финансиране 

не е достатъчно: нуждаем се и от мащабни инвестиции от частни участници, поради 
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което планът за действие за съюза на капиталовите пазари, стратегията за цифрови 

финанси и предстоящата стратегия за финансиране на устойчивото развитие 

представляват ключови компоненти от реакцията на Комисията спрямо кризата. 

Въпрос 2 БАНКОВ СЪЮЗ 

Как ще насърчавате завършването на банковия съюз? Какви допълнителни 

мерки бихте предприели, за да се намали разпокъсаността на пазара, да се 

намалят възможностите за регулаторен и надзорен арбитраж (особено в областта 

на бизнес поведението и защитата на потребителите), да се поддържат 

равнопоставени условия на конкуренция и да се води борба с обособяването (ring-

fencing), особено в банковия сектор? Смятате ли, че рамката на ЕС за 

преструктуриране адекватно носи предвидените в нейния мандат резултати? 

Какви конкретни стъпки бихте предприели за премахване на съществуващите 

празнини и за намаляване на надзорното отсрочване чрез допълнително 

стимулиране на конвергенцията, наблюдението и надзора на равнище ЕС? Като се 

има предвид, че европейските банки все още често биват спасявани с пари на 

данъкоплатците, какви стъпки ще предприемете, за да премахнете 

съществуващите празнини в правилата за държавна помощ и преструктуриране 

за банките? Миналата година предшественикът Ви каза, че „ЕС се ангажира да 

проведе окончателните реформи „Базел III“ лоялно“. Ще изпълните ли този 

ангажимент? Какво въздействие върху графика на ЕС ще има напредъкът по 

прилагането на окончателните правила „Базел III“ в други юрисдикции? Как ще 

се отрази въздействието на пандемията върху подхода на прилагане от страна на 

Комисията? Как ще вземете предвид особеностите на европейската банкова 

система и ще защитите принципа на пропорционалност? Предвид на неотдавна 

разразилата се пандемия, какво е Вашето мнение по въпроса за необслужваните 

кредити и доколко са подходящи за целта си съществуващите законодателни 

предложения за мерки във връзка с необслужваните кредити? Къде виждате 

баланса между глобалната конкурентоспособност и пруденциалната устойчивост в 

банковия сектор? Каква е Вашата стратегия за бъдещето на европейския банков 

сектор по отношение на сливания и придобивания, консолидиране и „национални 

първенци“? 

Завършването на банковия съюз е основен приоритет за Комисията. Вече е постигнат 

голям напредък в изграждането на банковия съюз и ползите от тези усилия бяха 

очевидни по време на кризата с Covid-19. Все още обаче ни липсват някои ключови 

елементи от структурата. Това важи с особена сила за „третия стълб“ — европейска 

схема за застраховане на депозитите, и за бързото въвеждане на общия механизъм за 

подкрепа на Единния фонд за преструктуриране. Трябва да вземем спешни мерки за 

установяването на европейската схема за застраховане на депозитите, за решаването на 

проблемите, свързани с изпращащата и приемащата държава, за подобряването на 

рамката за управление на кризи и за отслабването на връзката между държавата и 

банките. Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще работя за деблокирането на 

напредъка по завършването на банковия съюз, като положа усилия за намиране на 

решение на различните опасения, изразени от държавите членки и Европейския 

парламент.  

Равнището на пазарна интеграция в рамките на банковия съюз остава неоптимално, по-

ниско от това преди световната финансова криза от 2008—2009 г. Разпокъсаността на 

пазара ограничава способността на банките да се възползват от по-ефективно 
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управление на капитала и на ликвидността и да предават ефективността на реалната 

икономика и потребителите. Настоящата разпокъсаност отразява липсата на взаимно 

доверие между органите, отговарящи за дружествата майки („изпращащите“ държави 

членки), и тези, които отговарят за дъщерните дружества („приемащите“ държави 

членки). Преодоляването на тази липса на доверие е от ключово значение за 

намаляване на разпокъсаността на пазара в банковия съюз и за повишаване на 

конкурентоспособността на нашата промишленост в международен план. Въвеждането 

на мерки, които да позволят по-централизирано и ефективно управление на капитала и 

ликвидността на равнище група, следва да бъде придружено от надеждни и приложими 

механизми, за да се гарантира наличието на подкрепа от дружеството майка за 

дъщерните дружества по време на криза. Споразумението за европейска схема за 

гарантиране на депозитите ще бъде също от ключово значение за укрепване на 

доверието на приемащите държави членки по отношение на допълнителните мрежи за 

сигурност и правилното привеждане в съответствие на управленските и финансовите 

отговорности, както и на цялостното функциониране на банковия съюз. 

Банковият съюз зависи от ефективна и работеща рамка за управление на кризи. Целта е 

да се гарантира, че неплатежоспособността на банките може да се управлява, без да се 

използват парите на данъкоплатците, като същевременно се запазва финансовата 

стабилност и се защитават вложителите. Това е логиката на рамката и причината за 

създаването ѝ, заедно със специфични източници на финансиране, финансирани от 

промишлеността, които да се използват за преструктуриране (фонда за 

преструктуриране и схеми за гарантиране на депозитите). Вярвам, че настоящата рамка 

за управление на кризи разполага с достатъчна вътрешно заложена гъвкавост, за да се 

справи с проблемите, които могат да възникнат в краткосрочен план. Въпреки това, 

смятам, че трябва да обмислим какви мерки са необходими за оптимизиране на 

функционирането на системата за преструктуриране в средносрочен план, въз основа 

на опита, натрупван през първите години от съществуването и. Трябва да гарантираме, 

че оценката на обществения интерес функционира правилно и че преструктурирането 

се прилага в достатъчна степен. Трябва също така да гарантираме, че когато се 

предприема преструктуриране, фондът за преструктуриране и схемата за гарантиране 

на депозитите се използват ефективно. Условията за достъп до тези източници на 

финансиране следва да бъдат неутрални по отношение на бизнес модела. Тъй като в ЕС 

и в банковия съюз банковият сектор е много разнообразен, ние се нуждаем от 

ефективно и надеждно решение, което да работи за всички банки. Трябва да разгледаме 

цялата рамка за управление на кризи (правилата по отношение на преструктурирането, 

несъстоятелността и защитата на депозитите) и да се опитаме да гарантираме, че 

каквото и решение да бъде избрано, то може да работи съгласувано и да запази 

равнопоставени условия на конкуренция. Това ще изисква също така съгласуваност с 

рамката за държавната помощ и, ако бъда одобрена за член на Комисията, ще работя по 

тези въпроси в тясно сътрудничество с изпълнителния заместник-председател Вестегер. 

Качеството на надзора в банковия сектор бе подобрено чрез създаването на Единния 

надзорен механизъм и бе постигнато добро равнище на сближаване благодарение на 

усилията както на Единния надзорен механизъм, така и на Европейския банков орган. 

Ефективността на пруденциалната рамка се преразглежда редовно и се проучват 

начините за преодоляване на все още съществуващите недостатъци, включително в 

контекста на следващия пакет за банковия сектор.  

Що се отнася до прилагането на „Базел III“, трябва да се вземе предвид въздействието 

на Covid-19 върху финансовото състояние на банките. На първо място, трябва да се 
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направи оценка на въздействието на икономическите сътресения, предизвикани от 

пандемията. На второ място, поуките, които можем да извлечем от настоящата криза, 

следва също да служат за основа на нашите политически решения. Ако анализът 

покаже необходимост от адаптиране на някои аспекти, няма да се колебая да използвам 

възможностите за действие, с които разполагаме за да направим това, запазвайки 

целостта на общата рамка. Кризата, свързана с Covid-19, обаче показа също така 

значението на международното регулаторно сътрудничество и на солидна 

пруденциална рамка, за да се гарантира, че банките са с висока капитализация и могат 

да финансират възстановяването. Окончателните реформи на рамката „Базел III“ ще 

бъдат насочени към преодоляване на все още съществуващите недостатъци на 

пруденциалната рамка. Ако бъда одобрена, моят подход ще се състои в надлежното 

прилагане на тези реформи, като се вземат предвид особеностите на икономиката на ЕС 

и целта, поставена от Европейския парламент и Съвета за реформите — да не се стига 

до значително увеличение на общото равнище на капиталовите изисквания. 

Крайният срок за изпълнение, договорен от Базелския комитет, следва да гарантира, че 

всички членуващи юрисдикции транспонират стандартите в съответствие с общия 

график. Поемам ангажимент за навременното изпълнение на окончателните реформи 

на рамката „Базел III“ и ще предприема всички необходими стъпки за тази цел — само 

тогава можем да очакваме нашите международни партньори да направят същото. 

Международните стандарти гарантират, че конкурентоспособността в световен мащаб 

не е за сметка на пруденциалната устойчивост. По подобен начин високите 

пруденциални стандарти, прилагани във всички големи юрисдикции, предотвратяват 

вредната конкуренция, основана на регулаторна надпревара за достигане на най-ниски 

равнища. Този подход изисква надлежното и своевременно изпълнение на 

международните стандарти от всички участващи юрисдикции. В редовния ни обмен с 

нашите основни партньори ще следим, разбира се, че това е така. 

В Съюза прилагаме международните стандарти спрямо всички банки; това налага да 

използваме гъвкавостта, заложена в тези стандарти, за да бъдат взети предвид 

различните бизнес модели, да запазим многообразието на банковия сектор в ЕС и 

конкретните начини за финансиране на нашата икономика. Трябва да се отчитат 

структурните характеристики на икономиката на ЕС, като например важният принос на 

МСП, които обикновено нямат рейтинг, и да се запази способността на банките да 

финансират стратегически сектори и инфраструктури. Възприемането на 

пропорционален подход предполага да се предвидят прости, но консервативни 

алтернативи на въвежданите нови сложни стандарти и да се търсят варианти за 

допълнително намаляване на разходите за привеждане в съответствие.  

Пандемията от Covid-19 дава сериозен повод да потърсим начини за разрешаване на 

проблема с необслужваните кредити. Необслужваните кредити все още не са 

материализирани в счетоводните баланси на банките, но изглежда почти е неизбежно 

всеобщото увеличение на необслужваните кредити. Ето защо в това виждам удобна 

възможност, която ни се дава сега, да се подготвим за евентуално увеличаване на 

необслужваните кредити. Намирането на решение на този проблем е необходима 

предпоставка за устойчиво възстановяване. Ще трябва да направим така, че всяко едно 

възобновено натрупване на необслужвани кредити в счетоводните баланси на банките 

да не води до ограничаване на отпускането на заеми за реалната икономика. Това 

означава, че банките ще трябва да разполагат с необходимите инструменти за справяне 

с ръста на необслужваните кредити. Изпълнителният заместник-председател 

Домбровскис вече обяви, че през следващите месеци Комисията ще представи нова 
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стратегия за необслужваните кредити. Тази стратегия за необслужваните кредити ще 

трябва да съсредоточи усилията в следните две направления: развитие на вторичните 

пазари за необслужвани активи, и постигане на успешна реформа на фрагментирания 

режим на несъстоятелност чрез осигуряване на ефективен механизъм за принудително 

изпълнение върху обезпеченията и непрекъснато подобряване на ефикасността на 

съдебната система. Сегашното предложение на Комисията за директива относно 

лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения би 

трябвало да бъде от полза и да послужи като основа, върху която да градим и 

предприемаме при нужда други целеви инициативи.  

И накрая, важно е да се подчертае, че завършването на изграждането на банковия съюз 

и ускоряването на съюза на капиталовите пазари могат да улеснят трансграничните 

сливания и да доведат до по-нататъшно интегриране на банковия пазар на ЕС. Една 

оправдана в търговски план и здравословна от гледна точка на пруденциалните 

изисквания консолидация в банковия сектор би могла да спомогне за преодоляване на 

ниската рентабилност на сектора и по този начин да даде възможност на банките и 

техните клиенти да се възползват от предимствата на икономиите от мащаба в 

условията на единния пазар. 
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Въпрос 3. СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ 

Напредва ли достатъчно бързо създаването на СКП? Каква е оценката Ви за 

наскоро актуализирания план за действие за СКП? Какво е Вашето мнение за 

настоящата структура на надзора и възможния път към насърчаване на 

сближаването на надзорните практики на европейско равнище и за преминаване 

към по-интегриран надзор на европейско равнище, както и към изграждане на 

единен европейски регулатор за капиталовите пазари и единен набор от правила 

за значителни или трансгранични дейности, свързани с капиталовите пазари? 

Планирате ли да внесете предложения в областта на несъстоятелността, 

гражданските производства и договорното и данъчното право като част от СКП? 

Как могат МСП да получат по-добър достъп до дългосрочно финансиране чрез 

капиталовите пазари? Какви са възгледите Ви за бъдещо преразглеждане на 

законодателството на ЕС за борба срещу изпирането на пари, по-специално във 

връзка с надзора, структурата на правоприлагането и евентуалното 

трансформиране на законодателството за борба срещу изпирането на пари от 

директива в регламент? Как ще се справите с евентуалния натиск от страна на 

финансовия сектор за намаляване на силата на действащите регулаторни 

стандарти и мерки, за да се осигури устойчивостта на финансовите пазари? Ще 

бъдат ли за Вас приоритет производствата за установяване на нарушение заради 

липса на ефективно прилагане на законодателството на ЕС за борба срещу 

изпирането на пари? Ще продължи ли финансовата прозрачност – и по-специално 

публичното отчитане по държави – да бъде приоритет на Комисията? Ако 

отговорът е „да“, как възнамерява Комисията да гарантира, че нейните 

предложения ще получат ход на равнището на Съвета? 

След първия план за действие през 2015 г. и средносрочния преглед през 2017 г. беше 

свършена много работа по създаването на съюз на капиталовите пазари. Много от 

мерките, договорени на законодателно равнище, все още не са въведени на практика и 

участниците на финансовите пазари ще се нуждаят от време, за да се възползват в 

пълна степен от новите възможности. Така че цялостното въздействие на вече взетите 

мерки все още предстои да бъде напълно почувствано.  

Въпреки постигнатия напредък изграждането на съюза на капиталовите пазари все още 

далеч не е завършило и ние трябва да продължим усилията в тази насока. В контекста 

на пандемията от Covid-19 вече е пределно ясно, че ЕС се нуждае от добре 

функциониращи, дълбоки и интегрирани капиталови пазари, за да подкрепи нашето 

икономическо възстановяване, да финансира зеления и цифровия преход, да осигури 

допълнителен доход за гражданите, особено за по-възрастните поколения, и да 

подкрепи една конкурентоспособна, отворена и автономна в стратегически план Европа 

в една все по-сложна, глобална среда. Планът за действие за изграждане на съюз на 

капиталовите пазари, който беше съвсем наскоро приет от Комисията, а именно на 24 

септември т.г., е необходима и навременна мярка. Планът за действие е балансирано 

предложение, което е едновременно амбициозно и целенасочено. Някои от 

предложените действия са амбициозни, особено в областта на данъчното облагане, 

правото в областта на несъстоятелността и пенсиите. Необходим е обаче напредък по 

тези действия, ако искаме да постигнем действително интегрирани капиталови пазари. 

Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще бъда всецяло ангажирана с изпълнението 

на този план за действие.  
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Разработването на надзорната рамка за все по-интегрираните капиталови пазари ще 

трябва да бъде старателно обмислено. Сближаването в областта на надзора е абсолютно 

необходимо, ако искаме да имаме еднакви условия на конкуренция за всички 

участници на пазара. Това ще важи с особена сила в един свят след Брексит с няколко 

финансови центрове на територията на ЕС.  

В условията на един единен пазар въздействието на даден случай на несъстоятелност 

може да се разпростре отвъд националните граници, за което свидетелства 

неотдавнашният скандал с Wirecard. Поради това потребителите и инвеститорите в 

рамките на единния пазар трябва да имат увереност, че пазарните участници са обект 

на подходящ надзор навсякъде, където имат лиценз. Едни и същи стандарти следва да 

се прилагат и да се осигурява спазването им с една и съща строгост навсякъде в Съюза. 

Една усъвършенствана единна нормативна уредба ще спомогне за по-доброто 

хармонизиране на надзорните практики и може да способства за повече европейски 

надзор; същевременно ще е необходимо да преценим дали е целесъобразно да бъдат 

укрепени правомощията на европейските надзорни органи в някои области.  

В плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари също така се 

предлага по-нататъшно сближаване с цел повишаване на ефективността на режимите за 

обявяване в несъстоятелност и на процедурите за данъчно облагане. Дългите съдебни 

производства не са в интерес нито на лицата, които вземат заеми, нито на тези, които ги 

отпускат. Също така процедурите за възстановяване на данъци за трансгранични 

инвеститори са дълги и при тях има риск от измами.  Премахването на неудобствата, 

пред които са изправени трансграничните инвеститори, е от решаващо значение за 

доброто функциониране на съюза на капиталовите пазари. 

Актуализираният план за действие на Комисията не обхваща договорното право, нито 

гражданското производство. През 2018 г. Комисията обаче предложи правила за 

ускореното извънсъдебно изпълнение върху обезпеченията в рамките на съюза на 

капиталовите пазари. Това предложение не е загубило своята важност и е желателно да 

бъде постигнат напредък по този въпрос от страна на Европейския парламент и на 

Съвета. 

МСП следва да бъдат в сърцевината на стратегията за задълбочаване на съюза на 

капиталовите пазари. Подобно на други дружества в ЕС, МСП традиционно разчитат 

до голяма степен на банкови заеми за финансиране на своята дейност. Капиталовите 

пазари обаче предлагат алтернативни решения за финансиране на растежа. Съюзът на 

капиталовите пазари би трябвало да улесни достъпа на малките и стартиращите 

предприятия до финансиране чрез опростяване на достъпа до фондови борси, 

разпространяване на финансова информация и подкрепа за ролята на дългосрочните 

инвеститори. Европейските фондове за дългосрочни инвестиции също имат голям 

потенциал за увеличаване на дългосрочното финансиране за европейските МСП. 

Крайни бенефициери на съюза на капиталовите пазари следва да бъдат европейските 

граждани и европейските предприятия. Ето защо, ако бъда одобрена за член на 

Комисията, при разработването на законодателни предложения ще се стремя да намеря 

правилния баланс между законодателство, което позволява на участниците на 

финансовите пазари да предлагат своите услуги по ефикасен начин и на конкурентни 

цени за своите клиенти, от една страна, и което гарантира защитата на инвеститорите и 

финансовата стабилност, от друга. По тази причина планът за действие за изграждане 

на съюз на капиталовите пазари предоставя възможност не само за задълбочаване на 
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капиталовите пазари в Европа в полза на предприятията и инвеститорите, но и за 

изграждане на по-приобщаваща система, която е от полза за по-малките дружества и 

стартиращите предприятия, отговаря на очакванията на гражданите на ЕС и им 

позволява да инвестират в бъдещето. 

Ако бъда одобрена, през 2021 г. ще запълня белите петна в законодателството ни за 

борба срещу изпирането на пари. Необходимо е правилата за борба срещу изпирането 

на пари да бъдат реформирани по отношение на комплексната проверка на клиентите, 

режима на прозрачност на действителните собственици и списъка на субектите с 

определени задължения в борбата срещу изпирането на пари. Според мен някои от тези 

елементи ще изискват пълно хармонизиране чрез регламент. Необходимо е да 

направим така, че надзорът над борбата срещу изпирането на пари да бъде ефикасен, 

чрез нов надзорен орган на равнището на ЕС, който е напълно независим и разполага с 

необходимите ресурси и е в състояние да работи непосредствено с националните 

надзорни органи, за да се гарантира, че скандали като тези, на които бяхме свидетели 

напоследък, няма да възникнат отново. 

В тази област е от жизненоважно значение стриктното прилагане на правилата за 

разкриване на случаи на изпиране на пари. Ако бъда одобрена, възнамерявам да следя 

за това вече откритите процедури за нарушение да продължат хода си и няма да се 

поколебая да открия нови такива, когато това е необходимо. За основа на доклада във 

връзка с прилагането на Директивата относно борбата с изпирането на пари, който 

Комисията трябва да представи до 2022 г., ще послужи проведено проучване от Съвета 

на Европа, който има богат опит в тази област. 

Прозрачността на предприятията е важен приоритет за мен. Налице е силно търсене от 

страна на обществеността на по-добра информация за дейностите на предприятията и 

за тяхното въздействие върху икономиката и –  в по-широк смисъл – върху обществото. 

Отчитането по държави продължава да бъде важен етап в това отношение и съответно 

имам решимостта да работя неуморно съвместно с Парламента и Съвета за 

преодоляване на сегашния застой. 
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Въпрос 4. УСТОЙЧИВО/ЦИФРОВО/ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ 

Кои са ключовите приоритетни области за укрепване на защитата на 

потребителите в областта на банковите и финансовите услуги, за да се осигурят 

ефективни и съгласувани правила и стандарти в целия ЕС? Как можем да 

гарантираме, че защитата на потребителите се вписва в новата финансова 

технология, цифровите валути и начини на разплащане, по-специално когато 

клиентите пътуват, инвестират или пазаруват през граница? Как възнамерявате 

да постигнете баланс между целите за насърчаване на иновациите, запазване на 

финансовата стабилност и защитаване на инвеститорите? Как бихте подобрили 

финансовата система и нейната регулаторна рамка, за да се насърчават 

дългосрочните инвестиции, да се интегрират критериите от екологичен, социален 

или управленски характер и да се насочва капитал към устойчивите инвестиции? 

Какво може да очаква ЕП по обновената стратегия за устойчиво финансиране? 

Какви конкретни мерки ще предприемете, за да разработите стандарт на ЕС за 

„зелени“ облигации? Какви действия ще предприемете, за да изпълните 

законодателния мандат за доразвиване на таксономията на ЕС за устойчиви 

дейности до края на 2021 г., така че да се включат социалните цели в обхвата, 

като се гарантира, че таксономията на ЕС ще продължи да служи като ориентир 

за устойчивите дейности за политиките на ЕС в областта на финансовите услуги? 

Планирате ли допълнителни стъпки за насърчаване на включването на 

преференции за устойчивост в областта на инвестициите на дребно и в рамката за 

агенциите за кредитен рейтинг? 

Ако бъда одобрена за член на Комисията, моята най-обща цел ще бъде да разполагаме с 

финансова система в услуга на хората и на обществото.  

Нуждаем се от ясна правна рамка, която позволява конкурентоспособни и 

висококачествени услуги, осигурява високо равнище на защита на потребителите и 

прозрачност и предоставя на инвеститорите (на дребно) възможността да вземат 

информирани решения.  

Финансова система, която да е в услуга на хората, означава също така да се гарантира 

финансовото приобщаване. Една приобщаваща финансова система не пренебрегва 

никого. Все още не сме постигнали това и можем да направим повече в тази област. 

Убедена съм, че потребителите следва да бъдат поставени в центъра, когато 

изработваме нашите правила. По-конкретно, ако бъда одобрена, ще анализирам 

евентуалните недостатъци по отношение на инвестициите на дребно, като се стремя да 

активизирам участието, така че потребителите да могат да спестяват по-ефикасно с 

оглед на пенсионирането си. От само себе си се разбира, че по-голямото участие на 

инвеститорите на дребно ще изисква съизмерими нива на защита за тези инвеститори 

на дребно.  

Всяка оценка на евентуалните бели петна в нашата регулаторна рамка трябва да 

включва, наред с другото, преглед на правилата за оповестяване и стимулите, както и 

мерки за повишаване на финансовата грамотност. Ще преразгледам също така други 

части от законодателството за защита на потребителите в областта на финансовите 

услуги (включително Директивата за ипотечните кредити), ще обмисля дали е 

необходима регулаторна промяна в контекста на кризата, предизвикана от Covid-19, и 

дали сегашните правила са подходящи за адаптиране към нарастващата цифровизация 

на финансовите услуги, особено за клиентите на дребно. Смятам, че е важно също така 
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да се направи необходимото за преодоляване на евентуалните недостатъци, установени 

при преразглеждането на Директивата относно платежните сметки.  

Финансовите технологии (или още FinTech), цифровите валути и други иновативни 

методи на плащане (напр. безконтактни плащания) могат да донесат реални ползи за 

потребителите в целия ЕС, но може да възникнат и нови рискове, по-специално по 

отношение на сигурността, защитата на данните, приобщаващия достъп и защитата на 

потребителите. Ако бъда одобрена, ще се стремя да се придържам към многоаспектен 

подход. Що се отнася до правната рамка, съществуващите правила ще трябва да бъдат 

адаптирани към цифровия свят, когато това е необходимо, и то по начин, който 

гарантира адекватна защита на потребителите. В този смисъл Комисията наскоро прие 

две предложения относно криптоактивите и оперативната устойчивост. Що се отнася 

до надзора, бих искала да проуча как можем да подкрепим и координираме работата, 

извършвана в центровете за иновации и в тези за експериментални практики, и да 

гарантираме, че нашите надзорни органи разполагат с необходимите умения, че са 

изцяло на висотата на новостите в областта на цифровото финансиране и разбират 

потенциалния ефект на тези иновативни нови цифрови финансови продукти и услуги 

върху потребителите.  

Що се отнася до образованието, трябва да подкрепяме и координираме програмите за 

финансова грамотност, осъществявани на национално равнище, и по-специално тези от 

тях, които поставят основното ударение върху цифровите финансови услуги, за да 

гарантираме, че потребителите разбират ползите, но също и рисковете, от новите 

продукти и услуги.  

Съществуват няколко начина, по които можем да постигнем рамка, която 

едновременно насърчава иновациите и постига добър баланс между целите за 

стабилност и защита на потребителите. Например пандемията от Covid-19 показа колко 

важно е за потребителите и предприятията да могат да имат достъп до своите финанси 

и да ги управляват изцяло от разстояние в целия ЕС, включително в трансграничен 

план. Също така се нуждаем от нови мерки, гарантиращи високо равнище на сигурност 

за всички тези онлайн трансакции. При необходимост нашите правила за защита на 

потребителите ще трябва да бъдат адаптирани към цифровия свят. Забелязвам също 

така, че големите доставчици на технологии стават все по-активни във финансовата 

сфера. Те могат да допринесат за предлагането на иновативни, удобни и по-евтини 

финансови услуги, но трябва да гарантираме, че нашите правила за пруденциален 

надзор и поведение, които гарантират наличието на финансова стабилност, лоялни 

пазарни отношения, защита на потребителите и лоялна конкуренция, се прилагат по 

подходящ начин по отношение на тази бързо променяща се екосистема. 

Възнамерявам също така да се придържам към амбициозна обновена стратегия за 

финансиране за устойчиво развитие, както бе обявено в Европейския зелен пакт. Ще се 

стремя устойчивото развитие да бъде включено по по-добре структуриран начин във 

финансовата система и да гарантирам, че ръстът на икономиката върви  ръка за ръка с 

нейното екологизиране. Стратегията ще се състои от няколко взаимно подсилващи се 

инициативи, които ще включат устойчивостта във всички аспекти на вземането на 

решения от фирмите и оповестяването на информация, което ще позволи на 

инвеститорите да се възползват от нови възможности за устойчиви инвестиции (както в 

екологичен, така и в социален план, и в сферата на управлението). Задължително е 

необходимо рисковете за климата и околната среда да се интегрират напълно във 

финансовата система. 
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В момента е в процес на разработване стандарт на ЕС за „зелени“ облигации, а 

Комисията провежда целева консултация, за да получи обратна връзка от 

заинтересованите страни. Ако бъда одобрена, ще проуча пътищата за постигане на 

напредък по този въпрос с оглед на резултатите от консултацията, а също така дали е 

необходима законодателна инициатива във връзка със стандарт на ЕС за „зелени“ 

облигации, въз основа на таксономията на ЕС. Намеренията си за постигане на 

напредък по стандарта на ЕС за „зелени“ облигации ще изложим в обновената 

стратегия за финансиране за устойчиво развитие. 

Зеленият преход трябва да бъде приобщаващ: възстановяването след Covid-19 дава 

добър повод за намиране на решение на отдавна наболели социални проблеми. 

Устойчивостта има не само екологично, но и социално измерение. Като част от 

работата на новата платформа за финансиране за устойчиво развитие ще направим 

оценка на това дали и как една социална таксономия би могла да позволи да се справим 

с някои от предизвикателствата, свързани с постигането на социалните цели.  

Напълно съзнавам все по-голямото значение, което придобива интегрирането на 

предпочитанията в областта на устойчивостта в инвестициите на дребно и в рамките на 

агенциите за кредитен рейтинг. Обновената стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие ще разгледа предимствата на предоставянето на допълнителни подробни 

насоки за това как финансовите консултанти следва да оценяват и вземат предвид 

предпочитанията на клиентите в областта на устойчивостта. Понастоящем Комисията 

извършва оценка на потенциалните недостатъци на рейтингите за устойчивост, като 

например липсата на прозрачност на методологиите, потенциалните конфликти на 

интереси или липсата на съпоставимост на данните и рейтингите. Въз основа на тази 

оценка ще обмисля по-нататъшните действия в тази област.  
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Въпрос 5. БРЕКСИТ 

Увеличили ли са се рисковете за финансовата стабилност от Брексит през 

последните седмици? Достатъчно солидна ли е финансовата система на ЕС, за да 

се справи с липса на споразумение? Кои са страничните ефекти и последици от 

Брексит за сектора на финансовите услуги и финансовите центрове в ЕС, по-

специално по отношение на клиринга и сетълмента? Смятате ли, че системата за 

еквивалентност е най-добрият начин за организиране на отношенията между ЕС и 

Обединеното кралство при липсата на споразумение за бъдещите отношения 

между тях? Как възнамерявате да гарантирате, че регулаторните режими няма да 

се раздалечат, след като бъде призната еквивалентност? Ще има ли нужда да се 

актуализира действащото законодателство поради новата ситуация във 

финансовите услуги след Брексит? Ако отговорът е „да“, кои законодателни 

актове ще трябва да бъдат преразгледани? Какви конкретни действия ще 

предприемете за укрепване на стратегическата автономност на ЕС в областта на 

финансовите услуги, по-специално по отношение на съответните юрисдикции на 

трети държави, например Обединеното кралство, САЩ, Япония и Китай? 

Продължават усилията за постигане на споразумение между ЕС и Обединеното 

кралство под вещото ръководство на Мишел Барние от страна на ЕС. Следях отблизо 

дългия и труден процес на излизане на Обединеното кралство от ЕС, тъй като 

представлявам избирателен район по протежение на невидимата граница със Северна 

Ирландия. Доверието е ключът към бъдещето. Промяната е неизбежна независимо от 

резултата от преговорите. 

Преди оттеглянето на Обединеното кралство Лондонското Сити беше основният 

финансов център на ЕС. Тази ситуация предстои да се промени, тъй като Обединеното 

кралство скоро ще започне да функционира напълно извън рамката на ЕС от правила, 

надзор и координация в сектора на финансовите услуги. Чувствителна съм към начина, 

по който управляваме този процес на промяна, по-специално по отношение на 

запазването на финансовата стабилност. Поради нарасналото напрежение в цялостните 

преговори между ЕС и Обединеното кралство ние продължаваме да се готвим за всички 

възможни сценарии, включително сценарий, при който няма да има еквивалентност.  

Не смятам, че рисковете за финансовата стабилност са се увеличили през последните 

седмици. Въз основа на извършените съвместно с Европейската централна банка, 

Единния съвет за преструктуриране и европейските надзорни органи анализи 

Комисията стигна до заключението, че основен източник на риск за финансовата 

стабилност биха били евентуални смущения по отношение на централния клиринг на 

деривати чрез централни контрагенти, установени в Обединеното кралство. Установено 

беше, че това е единствената област, в която в краткосрочен план има рискове за 

финансовата стабилност при липса на решение за еквивалентност. На 21 септември 

Комисията прие решение за ограничена във времето еквивалентност на установените в 

Обединеното кралство централни контрагенти с цел да защити финансовата стабилност 

в ЕС. Занапред Европейският орган за ценни книжа и пазари е този, който ще прилага 

Регламента за европейската пазарна инфраструктура (РЕПИ 2), като той вече призна 

трима централни контрагенти от Обединеното кралство. Това решение за временна 

еквивалентност има за цел да защити финансовата стабилност в ЕС. Погледнато в 

перспектива е ясно, че ЕС е силно зависим от централните контрагенти от Обединеното 

кралство и ще бъде важно да бъдат намалени експозициите на клиринговите членове от 

ЕС към централните контрагенти от Обединеното кралство, и по-специално 
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извънборсовите деривативни експозиции, които са деноминирани в евро и други валути 

на ЕС. Решението за ограничена във времето еквивалентност позволява по-

нататъшното развитие на капацитета на централните контрагенти, лицензирани в ЕС, за 

предоставяне на такива услуги.  

По отношение на централните депозитари на ценни книжа Комисията работи в тясно 

сътрудничество със съответните органи и наблюдава пазарната готовност в тази много 

техническа, но важна област. Пазарните участници се приканват да предприемат до 

края на 2020 г. всички необходими стъпки, за да се подготвят за всички възможни 

сценарии. 

Комисията стигна до заключението, че независимо от крайния изход от текущите 

преговори и оценките на еквивалентността, в края на 2020 г. не би трябвало да има друг 

риск за финансовата стабилност, освен по отношение на описаните по-горе централни 

контрагенти. Фирмите бяха призовани до края на 2020 г. да предприемат съответни 

мерки, за да се подготвят за предстоящите промени; те би трябвало да са подготвени за 

всички възможни сценарии, включително този с липса на еквивалентност, тъй като 

разполагаха с над 4 години за подготовка след провеждането на референдума. Приетото 

на 9 юли 2020 г. съобщение на Комисията относно готовността и публикуваните през 

лятото специфични секторни известия в областта на финансовите услуги съдържаха 

същото послание. 

Краят на преходния период на 31 декември 2020 г. ще доведе до значителни промени в 

отношенията между Обединеното кралство и ЕС в областта на финансовите услуги. 

Тези промени ще настъпят независимо от крайния изход от преговорите по 

Споразумението за свободна търговия и от едностранната оценка от страна на 

Комисията на еквивалентността в областта на финансовите услуги. Нещата няма да се 

развиват по привичния начин, тъй като при всички обстоятелства фирмите за 

финансови услуги от Обединеното кралство ще загубят правото да се възползват от 

паспорта за финансови услуги. Отношенията до голяма степен ще се различават от 

сегашната ситуация, що се отнася до достъпа до пазара, регулаторната рамка и надзора. 

Убедена съм, че системната и усърдна работа, извършена до момента от Комисията и 

от европейските надзорни органи, ще бъде в основата на стабилността на финансовата 

система на ЕС, за да се справи с всички възможни сценарии. 

В общия случай регулирането на финансовия сектор се управлява до голяма степен 

извън всяко споразумение за свободна търговия въз основа на регулаторен диалог и 

едностранни решения за еквивалентност. Такъв ще бъде случаят и с Обединеното 

кралство. ЕС може своевременно да реши да признае еквивалентност в някои области 

на еквивалентност или да не признае такава в никоя от тези области. Всяко решение за 

признаване на еквивалентност ще се основава на висшите интереси на ЕС. 

Еквивалентността е процес, който се корени в доверието, и на ЕС е нужно да може да 

вярва, че въпросната трета държава ще продължи да върви по пътя на сближаване с 

рамката на ЕС и ще гарантира сходни резултати.  

Понастоящем Комисията предприема безпрецедентна поредица от паралелни оценки на 

много области на еквивалентност по отношение на Обединеното кралство. Този подход 

се основава на стандартната практика с други трети държави, като са включени и някои 

целенасочени въпроси, за да се вземе предвид конкретната ситуация в Обединеното 

кралство. Макар че еквивалентността обикновено е завършекът на процеса на 

сближаване, положението на Обединеното кралство е много различно. Позицията, от 
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която тръгва Обединеното кралство, е тази на тясно сближаване, но то ясно заяви 

принципното си намерение да се отклони от правилата на ЕС. Освен това новият режим 

в Обединеното кралство ще предостави голяма свобода на преценка на надзорните 

органи на Обединеното кралство. Въпреки че Обединеното кралство разбира се има 

право след преходния период да се отклони от досегашната практика, тази нараснала 

несигурност естествено ще има своите последици за извършваните от ЕС оценки на 

еквивалентността.  

Друг аспект на двустранните отношения в областта на финансовите услуги е 

регулаторното сътрудничество. Като член на Комисията, отговарящ за финансовите 

услуги, ще имам готовност да работя с Обединеното кралство за самостоятелна, 

доброволна, структурирана и гъвкава рамка за регулаторно сътрудничество. Целта на 

това сътрудничество е да осигури форум за диалог с оглед разясняване на 

регулаторните промени и перспективи и предвиждане на възможните проблеми, 

свързани със съществуващите решения за еквивалентност. Това регулаторно 

сътрудничество следва да се основава на доверие и да запази регулаторната 

автономност на всяка от страните. 

При оценката на еквивалентността Комисията обръща особено внимание на рисковете 

за ЕС от гледна точка на финансовата стабилност, прозрачността на пазара, лоялните 

пазарни отношения, защитата на инвеститорите и нелоялната конкуренция, предвид 

взаимосвързаността на пазарите на ЕС и на Обединеното кралство. Освен това 

заявеното от правителството на Обединеното кралство намерение да се отклони от 

регулаторните и надзорните рамки на ЕС в областта на финансовите услуги след 

преходния период изисква от Комисията да направи оценка на еквивалентността на 

Обединеното кралство във всяка област по ориентиран към бъдещето начин, както и да 

направи задълбочена оценка на временните режими на Обединеното кралство. 

В случай че бъде призната еквивалентност в определена област, тя трябва да бъде 

придружена от поемане от страна на Обединеното кралство на твърди ангажименти да 

се гарантират еквивалентни резултати, както и от ангажименти да не се отклонява от 

рамката на ЕС през периода, обхванат от решението за еквивалентност. По отношение 

на тези области Комисията и европейските надзорни органи също така следва да 

въведат строга система за наблюдение на еквивалентността, за да следят развитието на 

ситуацията в Обединеното кралство, в съответствие с общата политика за 

еквивалентност, формулирана през юли 2019 г.  

Подкрепям подхода на Комисията към бъдещите отношения между ЕС и Обединеното 

кралство в областта на финансовите услуги. 

Комисията, и по-специално генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови 

услуги и съюз на капиталовите пазари“, продължават прегледа на съществуващото 

законодателство както в контекста на Брексит, така и в по-общ план. Под 

ръководството на председателя фон дер Лайен тече работата по широк спектър от 

анализи и разработване на политики в най-различни области, като се започне от съюза 

на капиталовите пазари и се стигне до финансирането за устойчиво развитие, 

преминавайки през цифровите услуги и услугите на дребно, като в случая споменавам 

само някои от тях. Като член на Комисията ще следя за това да продължи работата по 

приоритетните досиета и възнамерявам, ако е подходящо, да изляза с нови 

законодателни предложения или такива за изменение на съществуващото 

законодателство в допълнителни области. Очевидно сега, когато Обединеното кралство 
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вече не е държава членка, ще е необходимо при бъдещото развитие на законодателната 

и надзорната рамка на ЕС да се отчитат специфичните последици – за финансовата 

стабилност, лоялните пазарни отношения, защитата на инвеститорите и еднаквите 

условия на конкуренция – от наличието на офшорен финансов център толкова близо до 

единния пазар на ЕС. Независимо от извършената до този момент значителна 

подготвителна работа, стремежът ми ще бъде, в зависимост от развитието на 

ситуацията, да бъдат предприемани бързо всички необходими мерки за да бъдат 

защитени по най-добрия начин интересите на ЕС.  

Финансовата система на ЕС е отворена и се възползва от доброто сътрудничество с 

други трети държави. Добрият диалог с надзорните и регулаторните органи е най-

доброто средство за правилното управление на трансграничните рискове. Ще продължа 

да развивам диалога в областта на надзора и регулаторната дейност с всички имащи 

отношение държави и територии. В това отношение Обединеното кралство не прави 

изключение.  

Както и в отношенията с всички трети държави, сътрудничеството трябва да се 

основава на доверие. Натрупаният опит с различни трети държави показва, че при 

наличието на доверие доброволните и гъвкави форуми често водят до по-динамично 

сътрудничество отколкото формалните структури.  

В по-общ план геополитическите процеси през последните години все повече изваждат 

наяве необходимостта ЕС да затвърди позициите си на световната сцена. Европа ще 

продължи да отстоява отворената търговия и основаното на правила многостранно 

сътрудничество. ЕС обаче трябва да защитава собствените си интереси, без да проявява 

наивност, и да противодейства на нелоялната конкуренция както в рамките на единния 

пазар, така и в световен мащаб. 

Смятам, че Европа трябва да разработи необходимите инструменти за защита на 

нашата икономика, за отстояване на нашите геополитически интереси и за 

утвърждаване на нашата отворена стратегическа автономност — това означава да 

направим така, че нашите предприятия и граждани да се възползват от отвореността, 

като същевременно ги защитим от вредоносни действия на трети държави, 

включително от извънтериториалното въздействие на техните санкции, и да укрепим 

устойчивостта си, за да бъдем по-добре подготвени за бъдещите предизвикателства. 

За да се справим с тези предизвикателства, трябва да разработим широк набор от 

политики. Подкрепям разработването на стратегия, основана на три взаимно 

подсилващи се елемента: укрепване на Икономическия и паричен съюз, от ключово 

значение за което е довършването на изграждането на банковия съюз и на съюза на 

капиталовите пазари; засилване на международната роля на еврото, което има 

потенциала да укрепи икономическия и финансовия суверенитет на ЕС, както и 

разработване на по-ефикасна политика на санкции. 


