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Θέμα:

Έκθεση προόδου για την Τραπεζική Ένωση

I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Η έκθεση προόδου για την Τραπεζική Ένωση που εκτίθεται στην προσθήκη έχει ως αντικείμενο:
(i) την επιτευχθείσα, υπό ρουμανική Προεδρία, πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων και
άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας του Ιουνίου του 2016 για την ολοκλήρωση
της Τραπεζικής Ένωσης και (ii) το αποτέλεσμα των συζητήσεων επί της πρότασης της Επιτροπής
για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ). Στην έκθεση
εκτίθενται οι απόψεις της Προεδρίας για την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα για την
ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης.
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2.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων, η Επιτροπή υπέβαλε στις 23
Νοεμβρίου 2016 δέσμη νομοθετικών μέτρων για τη μείωση των κινδύνων («δέσμη μέτρων
για τις τράπεζες»). Στις 16 Απριλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του
σε πρώτη ανάγνωση επί των προτάσεων της Επιτροπής και στις 14 Μαρτίου ενέκρινε
τα κείμενα το Συμβούλιο. Η εγκριθείσα νομοθεσία υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2019 και θα
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του Ιουνίου. Θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες
μετά τη δημοσίευσή της.

3.

Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Συμβουλίου για περαιτέρω μέτρα προκειμένου
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην ΕΕ, όπως
διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης του για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Ευρώπη (Ιούλιος 2017), πρότεινε τον Μάρτιο του 2018 δέσμη νομοθετικών και μη
νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τα ΜΕΔ·
η δέσμη περιλαμβάνει σχέδιο κανονισμού για την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα από προσφάτως χορηγηθέντα δάνεια που καθίστανται μη
εξυπηρετούμενα («κανονισμός περί προληπτικού μηχανισμού ασφάλειας για τα ΜΕΔ») και
σχέδιο οδηγίας για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την
ανάκτηση εξασφαλίσεων. Η οδηγία αποτελείται από δύο μέρη: (i) την ανάπτυξη
δευτερογενών αγορών για πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και (ii) την ταχεία
εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση επί εξασφαλίσεων (AECE).

4.

Η πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί προληπτικού μηχανισμού ασφάλειας
για τα ΜΕΔ είχε ήδη επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της αυστριακής Προεδρίας. Η τελική
έγκριση από τους συννομοθέτες και η υπογραφή του κειμένου πραγματοποιήθηκαν υπό τη
ρουμανική Προεδρία. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τον Απρίλιο και
τέθηκε σε ισχύ στις 28 Απριλίου.

5.

Στις 27 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε την εντολή για
διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το μέρος της οδηγίας για τα
ΜΕΔ που αφορά την ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών για πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων
δανείων.

6.

Οι εργασίες για το μέρος της οδηγίας που αφορά την ταχεία εξωδικαστική αναγκαστική
εκτέλεση επί εξασφαλίσεων συνεχίζονται σε επίπεδο ομάδας του Συμβουλίου.
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7.

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΑΚ, η ρουμανική Προεδρία συνέχισε τις εργασίες σε τεχνικό επίπεδο,
βασιζόμενη στην πρόοδο που είχε σημειωθεί κατά τις προηγούμενες προεδρίες. Η ad hoc
ομάδα για την ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης (η «ad hoc ομάδα») συνεδρίασε μία φορά
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι κύριες συζητήσεις σχετικά με τον χάρτη πορείας για
την έναρξη πολιτικών διαπραγματεύσεων για το ΕΣΑΚ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο
της ομάδας υψηλού επιπέδου για το ΕΣΑΚ.

II. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να
εισηγηθεί στο Συμβούλιο να εγκρίνει την έκθεση προόδου της Προεδρίας ως έχει
στην προσθήκη του παρόντος σημειώματος.

___________________
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