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Приложение 1: Списък с действия и ориентировъчни срокове

I.

МЕРКИ

В ПОДКРЕПА НА ЕДНО ЕКОСЪОБРАЗНО, ОСНОВАНО НА ЦИФРОВИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИОБЩАВАЩО
И
УСТОЙЧИВО
ИКОНОМИЧЕСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА БИЗНЕСА ДО
ФИНАНСИРАНЕ

Действие 1: Повишаване на
трансграничните инвеститори

видимостта

на

дружествата

за

През третото тримесечие на 2021 г. Комисията ще приеме законодателно
Трето
предложение за създаване на европейска единна точка за достъп. Тази
тримесечие
платформа ще осигурява безпрепятствен, валиден за целия ЕС достъп до
на 2021 г.
цялата съответна информация (в т.ч. финансова информация и
информация във връзка с устойчивостта), която се оповестява публично
от дружествата, в т.ч. финансовите.
Обхванатата информация следва да отразява потребностите на инвеститорите и интересите
на по-широк кръг ползватели, в т.ч. финансовите посредници и гражданското общество. Ето
защо с тази платформа следва успоредно да се подобри наличността и достъпността на
информацията във връзка с устойчивостта, да се насочат повече инвестиции към устойчиви
дейности и да се допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт1.
Платформата ще се основава на пилотния проект за европейски портал за финансова
прозрачност2 и ще допълва системата за взаимно свързване на бизнес регистрите3, без обаче
да променя нейните функции. Със законодателното предложение ще се оптимизира
законодателството на ЕС4 за публичното оповестяване на корпоративни данни. Платформата
ще се основава във възможно най-голяма степен на съществуващата информационна
инфраструктура на равнище ЕС и на национално равнище (бази данни, регистри), за да се
избегне допълнително бреме за дружествата във връзка с предоставянето на информация.
Цялата информация ще бъде предоставяна в съпоставими цифрови формати. Все още
предстои да бъдат определени подробностите по обхвата на информацията, управлението и
бизнес модела на платформата.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският зелен пакт“, COM/2019/640
final.
2
https://eftg.eu/
3
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_at_european_level-105-en.do
4
По-специално Директивата за прозрачността (Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на
информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за
изменение на Директива 2001/34/ЕО) и Директивата относно оповестяването на нефинансова
информация (Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за
изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и
информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи).
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Действие 2: Подкрепа на достъпа до публичните пазари
С цел да насърчи и диверсифицира достъпа на малките и иновативни
дружества до финансиране, до четвъртото тримесечие на 2021 г. Четвърто
Комисията ще направи оценка на това дали правилата за търгуване на тримесечие
публичните пазари (както на пазарите за растеж на МСП, така и на на 2021 г.
регулираните пазари) биха могли да бъдат допълнително опростени.
Оценката ще обхваща по-специално следното: i) доколко дефиницията на МСП във
финансовото законодателство е подходяща и съгласувана; ii) дали евентуално биха могли да
се опростят изискванията при пазарната злоупотреба; както и iii) доколко би било от полза да
се въведат преходни разпоредби за емитиращите за първи път ценни книжа на регулираните
пазари и на пазарите за растеж на МСП.
Действие 3: Подкрепа на структурите за дългосрочни инвестиции
До третото тримесечие на 2021 г. Комисията ще приеме предложение за Трето
преразглеждане на регламента за ЕФДИ5, при което ще бъде отчетен тримесечие
резултатът от проведените през 2020 г. обществена консултация и на 2021 г.
оценка на въздействието.
Сред проучените при прегледа въпроси ще бъдат: i) политиката за обратно изкупуване и
срокът на ЕФДИ; ii) доколко ЕФДИ се търгуват в ЕС; iii) целесъобразността на
инвестиционните ограничения за непрофесионалните инвеститори; както и iv) доколко
следва да се актуализира списъкът на допустимите активи и инвестиции, изискванията
относно диверсификацията, съставът на портфейла и ограниченията за заемане на парични
средства.
Действие 4: Насърчаване на институционалните инвеститори да
финансират в по-дългосрочен план и чрез капиталови инструменти

Трето
тримесечие
6
А. Като част от прегледа на „Платежоспособност II“ , до третото
на 2021 г.
тримесечие на 2021 г. Комисията ще оцени дали би могла да се
измени нормативната уредба с цел допълнително да се насърчат
дългосрочните инвестиции на застрахователните дружества, без
да се навреди на финансовата стабилност и защитата на
титулярите на полици.

При прегледа на „Платежоспособност II“ ще се оцени по-специално целесъобразността на
критериите за допустимост за класа на дългосрочните капиталови активи, за изчисляването
на добавката за риск и за оценката на пасивите на застрахователите с оглед на избягването на
неоправдано проциклично поведение и по-доброто отразяване на дългосрочния характер на
застрахователната дейност.

Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно
Европейски фондове за дългосрочни инвестиции.
6
Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно
започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност.
5
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Б. В работата си по прилагането на „Базел III“, при прегледа на

Регламента7/Директивата8 за капиталовите изисквания (предвиден
Първо
за приемане през първото тримесечие на 2021 г.) Комисията ще
тримесечие
прилага заложената в „Базел III“ гъвкавост, за да осигури
на 2021 г.
подходящо пруденциално третиране на банковите дългосрочни
капиталови инвестиции в МСП.
Прегледът на РКИ/ДКИ има за цел да се избегне прекомерното отражение на прилагането на
Базел III върху банковите дългосрочни капиталови инвестиции в МСП и дейността на
банките и инвестиционните посредници по поддържане на пазара.
Действие 5: Насочване на МСП към алтернативни източници на
финансиране
С цел да се улесни достъпът на МСП до финансиране, до четвъртото Четвърто
тримесечие на 2021 г. Комисията ще проучи доколко е целесъобразно и тримесечие
осъществимо да се създаде схема за насочване — изискване за банките да на 2021 г.
насочват МСП, на които са отказали кредит, към доставчици на
алтернативно финансиране.
При оценката на осъществимостта ще се анализира ефективността на съществуващите схеми
за насочване при банките. Комисията ще проучи и доколко е целесъобразно реципрочно да
изиска от платформите за алтернативно финансиране да насочват МСП, на които е отказан
кредит, към банките, както и дали е нужно в обхвата на схемата за насочване да бъдат
включени доставчиците на капиталово финансиране, платформите за намиране на партньори
и специализираните консултантски центрове.
Действие 6: Подпомагане на банките да увеличат кредитирането на
реалната икономика
Четвърто
С цел да се разрасне пазарът на секюритизации в ЕС, до четвъртото
тримесечие
тримесечие на 2021 г. Комисията ще извърши цялостен преглед на
на 2021 г.
9
секюритизационната уредба на ЕС — както на опростените,
прозрачните и стандартизираните (ОПС) секюритизации, така и на
останалите10.
7

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012.
8
Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху
кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО.
9
Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне
на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и
стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и
регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012.
10
В допълнение към укрепването на пазара на секюритизации Комисията ще продължи да оценява
възможността за въвеждане на инструмент с двоен иск — „европейски обезпечени ценни книжа“.
Съгласно Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г.
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Целта на прегледа ще бъде да се засили ролята на секюритизацията като инструмент на
разположение на банките, за да им се помогне да предоставят устойчиво и стабилно
финансиране на реалната икономика в условията след COVID-19, с акцент върху МСП и
прехода към екосъобразна икономика. Особено внимателно ще бъде проучено доколко
настоящата уредба адекватно отразява действителният рисков характер на
секюритизационните инструменти — както при ОПС секюритизации, така и при останалите,
в т.ч. целесъобразността на изискванията за оповестяване, процесът за признаване на
прехвърляне на значителен риск и пруденциалното третиране на паричната и синтетичната
секюритизация, като същевременно се запазва финансовата стабилност на ЕС.

II.

ПРЕВРЪЩАНЕ

НА ЕС В ОЩЕ ПО-СИГУРНА ЗОНА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ
СПЕСТЯВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ НА ХОРАТА

Действие 7: Усъвършенстване
финансово ограмотяване

на

гражданското

общество

чрез

А. С цел да се насърчи общото разбиране за финансовите знания и

Второ
умения между обществените органи и частните организации, и да
тримесечие
се постави основа за развитието на финансовата компетентност
на 2021 г.
в различни приложения и условия, до второто тримесечие на
2021 г. Комисията ще оцени доколко въз основа на съответните
съществуващи правни норми е осъществимо да се разработи
специална рамка на ЕС за финансовите знания и умения.

С тази мярка се цели да осигури обща концептуална основа за обществените органи и
частните организации в ЕС за разработване на политики и учебни приложения и материали,
насочени към повишаване на финансовите знания и умения на хората. Мярката ще се
основава на съответните съществуващи правни норми и ще зачита принципа на
субсидиарност.
Първо
в член 6 от Директивата за ипотечните кредити11 принцип в тримесечие
съответното секторно законодателство: Директивата за на 2022 г.
пазарите на финансови инструменти12 (ДПФИ), Директивата

Б. Комисията ще оцени доколко е целесъобразно да въведе заложения

относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях, тя ще представи доклад на
Европейския парламент и на Съвета до 8 юли 2024 г.
11
Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно
договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви
2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010.
12
Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на
финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС.

4

относно разпространението на застрахователни продукти13
(ДРЗП), Регламента за общоевропейски продукт за лично пенсионно
осигуряване14 (ОЕПЛПО), Директивата за предприятията за
колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа15 (ПКИПЦК),
Регламента за пакетите с инвестиционни продукти на дребно и
основаващи се на застраховане инвестиционни продукти16
(ПИПДОЗИП). Това тя прави с цел да предложи, ако бъде
подкрепена от положителна оценка на въздействието,
хоризонтално законодателство „омнибус“, с което от държавите
членки да се изиска да насърчават образователни мерки за
официално, неофициално и/или самостоятелно финансово
ограмотяване на потребителите, по-специално във връзка с
отговорното инвестиране.
С тази мярка се цели да се използва правният прецедент в Директивата за ипотечните
кредити, като в други секторни законодателни актове (ДПФИ II, ДРЗП, ОЕПЛПО, ПКИПЦК,
ПИПДОЗИП) от държавите членки се изиска, стига оценката на въздействието да е
положителна и при пълно зачитане на принципа на субсидиарност, да насърчават
образователни мерки за финансово ограмотяване на потребителите във връзка с отговорното
инвестиране.
Действие 8: Изграждане на доверие в капиталовите пазари у
непрофесионалните инвеститори
А. Комисията ще направи оценка на приложимите норми относно

Първо
стимулите и оповестяването и където се налага ще предложи
тримесечие
изменения на действащата нормативна уредба, за да се гарантира,
на 2022 г.
че непрофесионалните инвеститори получават обективни и
адекватни съвети, както и ясна и сравнима информация за
продуктите.

При разпространението оценката, наред с другото, ще разгледа възможните мерки за: i)
съобразяване на стандартите за защита на инвеститорите в ДРЗП с приложимите по силата на
ДПФИ II; ii) изискване към разпространителите да осведомяват клиентите за съществуването
на продукти на трети страни; iii) подобряване на прозрачността по отношение на стимулите
за клиентите; както и iv) въвеждане на специални изисквания за предоставяне на информация
към разпространителите на предназначени за непрофесионалните инвеститори продукти, с
което да се позволи упражняването на надзор. По отношение на оповестяването ще бъде
обърнато специално внимание на подобряването на ангажираността на потребителите,
използването на цифровите технологии и боравенето с основните данни с оглед на тяхното
13

Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно
разпространението на застрахователни продукти.
14
Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно
паневропейски персонален пенсионен продукт.
15
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията
за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа.
16
Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно
основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се
на застраховане инвестиционни продукти.
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сравняване, боравене с тях и персонализиране. С това действие следва да се подобри
оповестяването на информация във връзка с устойчивостта, така че да се ускори
възприемането на устойчивите продукти от непрофесионалните инвеститори. Комисията ще
завърши оценката до първото тримесечие на 2022 г.
След това Комисията ще внесе необходимите законодателни изменения, насочени към
евентуалните конфликти на интереси поради плащането на стимули на разпространителите,
както и към недостатъците при настоящите изисквания за оповестяване, по-специално с оглед
на по-тясното съгласуване между ДРЗП, ДПФИ II и ПИПДОЗИП. При положителна оценка
на въздействието тези изменения ще бъдат включени в ДРЗП, ДПФИ II и ПИПДОЗИП.
Б. До четвъртото тримесечие на 2021 г. / първото тримесечие на

2022 г. Комисията ще представи законодателно предложение за
изменение на ДПФИ II с цел да се намали административното
бреме и изискванията за предоставяне на информация за една
подгрупа непрофесионални инвеститори. С него ще бъде
преразгледана съществуващата категоризация на непрофесионални
и професионални инвеститори или въведена нова категория
допустими инвеститори.

Четвърто
тримесечие
на
2021 г. / първо
тримесечие
на 2022 г.

С тази мярка се цели да се подобри категоризацията на инвеститорите по ДПФИ II, за да се
намали административното бреме за дружествата, както и излишните гаранции и изисквания
за предоставяне на информация за една подгрупа инвеститори, които понастоящем са
класифицирани като непрофесионални инвеститори, въпреки че имат добри познания за
финансовите пазари и продукти. Това ще бъде предмет на оценка на въздействието.
В. При

положителна оценка на въздействието, извършена в
контекста на преразглеждането на ДРЗП (до първото тримесечие
на 2023 г.) и на ДПФИ II (до четвъртото тримесечие на 2021 г.),
Комисията ще въведе изискване за консултантите да притежават
удостоверение, което доказва, че техните знания и квалификации
са достатъчни, за да упражняват професията, и показва, че те
участват в подходящ процес на непрекъснато обучение. Целта е да
се поддържа задоволителна ефективност на консултантите.

Първо
тримесечие
на 2023 г.
Четвърто
тримесечие
на 2021 г.

Освен това, до първото тримесечие на 2022 г. Комисията ще
прецени доколко е осъществимо да се създаде общоевропейско Първо
обозначение за финансовите консултанти, което да бъде тримесечие
използвано с оглед на изискването за получаване на удостоверение.
на 2022 г.
С тези мерки ще се осигурят еднакви условия за консултантите и допълнително ще се
подобри качеството на финансовите консултации в ЕС, в т.ч. що се отнася до устойчивостта.
Действие 9: Подкрепа за хората след пенсиониране
А. Комисията ще работи за определянето на съответните данни и

Четвърто
методика за разработването на информационни пенсионни тримесечие
таблици с показатели, за да се засили текущото наблюдение на на 2021 г.
адекватността на пенсиите в държавите членки.
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Б. С цел да се улесни достъпът до индивидуализирана информация за

пенсиите и да се повиши осведомеността на хората за техните Четвърто
бъдещи доходи след пенсиониране, Комисията ще разработи най- тримесечие
добри практики за въвеждането на национални системи за на 2021 г.
проследяване.

До четвъртото тримесечие на 2020 г. Комисията ще поиска становището на Европейския
орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), за да определи
данните, които доставчиците на професионални пенсии следва да докладват за целите на
разработването на информационни пенсионни таблици с показатели. Това становище следва
също така да допринесе за разработването на най-добри практики за въвеждането на
национални системи за проследяване. Крайният срок за получаване на техническото
становище на ЕОЗППО ще бъде четвъртото тримесечие на 2021 г.
В. Комисията ще поръча проучване, за да анализира практиките на

автоматично включване и евентуално други практики за Трето
насърчаване на участието в схемите за професионално пенсионно тримесечие
осигуряване с цел да разработи най-добри практики за такива на 2020 г.
системи в държавите членки.
През третото тримесечие на 2020 г. Комисията ще поръча външно проучване, за да анализира
съществуващите практики на автоматично записване в професионални пенсионни схеми с
цел да разработи най-добри практики в ЕС. Автоматичното записване е механизъм, чрез
който вложителите автоматично се записват в схема за пенсионни спестявания, освен ако
изрично не се откажат.

III.

ИНТЕГРИРАНЕ

НА

НАЦИОНАЛНИТЕ

КАПИТАЛОВИ

ПАЗАРИ

В

ЕДИН

ДЕЙСТВИТЕЛНО ЕДИНЕН ПАЗАР

Действие 10: Облекчаване на данъчното бреме при трансграничните
инвестиции
С цел да се намалят данъчните разходи за трансграничните инвеститори, да
се предотвратят данъчните измами, както и да се проучат допълнителни Четвърто
пътища за въвеждането на обща, стандартизирана и приложима в целия ЕС тримесечие
система за сътрудничество при удържания при източника данък, до на 2022 г.
четвъртото тримесечие на 2022 г., при условие че оценката на въздействието
е положителна, Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки ще
представи законодателна инициатива.
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При тази работа ще се вземе предвид спогодбата на ОИСР за данъчно сътрудничество и
подобряване на спазването на данъчното законодателство (TRACE)17, както и други
инициативи на ЕС, като например етичния кодекс за удържания при източника данък 18.
Действие 11: Повишаване на предвидимостта на резултата
производствата по несъстоятелност при трансграничните инвестиции

от

А. С цел да се увеличи предвидимостта на резултата от производствата

по несъстоятелност, до средата на 2022 г. Комисията ще предприеме Второ
законодателна или незаконодателна инициатива за минимална тримесечие
хармонизация или по-голямо сближаване в целеви области на уредбата на 2022 г.
на несъстоятелността при небанковите дружества.

Инициативата за законодателен или незаконодателен инструмент би могла да включва
дефиниция на факторите, които предизвикват възбуждане на производство по несъстоятелност,
редът на вземанията (балансиране на интересите на различните видове кредитори, в т.ч.
обезпечени/необезпечени кредитори при несъстоятелност), както и допълнителни основни
елементи, като например отменителни искове или проследяване на активи. При нея ще бъдат
взети предвид резултатите от обществената консултация, както и становищата на експертна
група и обсъжданията с държавите членки. За нея ще бъде изготвена и оценка на
въздействието.
Първо
тримесечие
системи за обявяване в несъстоятелност по кредити, до първото
на 2021 г.
тримесечие на 2021 г. Комисията и ЕБО ще проучат възможността за
внасяне на изменения на правните норми относно предоставянето на
Четвърто
информация. Възможно е това да доведе до законодателни изменения
тримесечие
през четвъртото тримесечие на 2022 г.
на 2022 г.

Б. С оглед на редовното оценяване на ефективността на националните

Като се основава на опита с предприетото при първия план за действие за СКП проучване на
ефективността на националните уредби на принудителното изпълнение по кредити19 (в т.ч. при
несъстоятелност), Комисията и ЕБО ще проучат възможността за внасяне на изменения в
правните норми относно предоставянето на информация. Така ЕБО ще може редовно да
осведомява Комисията за ефективността на принудителното изпълнение по кредити в
държавите членки, без да увеличава прекомерно бремето във връзка с предоставянето на
информация. В този контекст, през четвъртото тримесечие на 2022 г. биха могли да бъдат
предложени евентуални законодателни изменения там, където това е целесъобразно.
Действие 12: Насърчаване на ангажираността на акционерите

Трето
тримесечие
С цел да се улесни участието на инвеститорите, по-специално в трансграничен на 2023 г.
план, Комисията ще оцени: i) доколко е възможно да се въведе общоевропейско
уеднаквено определение на „акционер“; както и ii) дали и как могат да бъдат
доизяснени и уеднаквени нормите, уреждащи взаимодействието между Четвърто
17

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/treaty-relief-and-compliance-enhancement-trace.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf
19
https://ec.europa.eu/info/publications/191203-study-loan-enforcement-laws_en
18
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инвеститорите, посредниците и емитентите във връзка с упражняването на тримесечие
правата на глас и процедурите за корпоративни действия. Тя ще проучи и на 2021 г.
евентуалните национални пречки пред използването на новите цифрови
технологии в тази област.
Тази оценка ще бъде извършена като част от оценката на Комисията за прилагането на
Директивата за правата на акционерите 220 (ДПА2), която трябва да бъде публикувана до
третото тримесечие на 2023 г. На този етап и след като надлежно взе предвид развитието на
пазара след ДПА2 и началото на прилагането през септември 2020 г. на регламента за нейното
прилагане21, Комисията възнамерява да проучи по-специално следното:
 присъждането и доказателството за правата и датата на вписване;
 потвърждаването на правото и задължението за равнение;
 последователността на датите и крайните срокове;
 евентуалните допълнителни национални изисквания (в частност за упълномощаване за
упражняване правото на глас); както и
 комуникацията между емитентите и централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК)
по отношение на времето, съдържанието и формàта.
Специално внимание ще бъде обърнато на ефективността и ефикасността, както и на
аспектите, свързани с правната сигурност.
До четвъртото тримесечие на 2021 г. Комисията също така ще проучи дали има национални
нормативни пречки пред използването на новите цифрови технологии, с които би могла да се
повиши ефикасността на комуникацията между емитентите и акционерите и да се улесни
идентифицирането на акционерите от емитентите или участието и гласуването на акционерите
в общите събрания.
Действие 13: Развитие на трансгранични услуги по сетълмент
С цел подобряване на трансграничното предоставяне на услуги по сетълмент в
ЕС, без това да уронва финансовата стабилност, Комисията ще преразгледа Четвърто
нормите в редица области, в т.ч.: i) трансграничното предоставяне на услуги тримесечие
от ЦДЦК по силата на един лиценз; както и ii) процедурите и условията, при на 2021 г.
които на ЦДЦК е било разрешено да посочват кредитни институции или
самите себе си за предоставянето на допълнителни услуги от банков тип.
Този резултат ще бъде постигнат чрез целеви преглед на Регламента за централните
депозитари на ценни книжа22, който ще бъде извършен до четвъртото тримесечие на 2021 г.
Такъв преглед се изисква от самия регламент и ще бъде придружен от оценка на
въздействието.
Преди да приеме законодателното предложение, до четвъртото тримесечие на 2020 г.
Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за регламента. В този
20

Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на
Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите.
21
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г.
22
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване
на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и
за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.
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доклад ще бъде отразена широка консултация с всички заинтересовани страни, в т.ч.
държавите членки и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
Действие 14: Консолидирани публикации
С цел да се създаде интегрирана визия за търгуването в ЕС и да се подобри
Четвърто
конкуренцията между местата на търговия, Комисията ще предложи
тримесечие
нормативни промени с оглед на създаването на ефективни и обстойни
на 2021 г.
консолидирани публикации с данни за уредените сделки за капиталовите и
подобните на тях финансови инструменти.
Комисията ще се увери, че публикациите са обстойни и че качеството на данните е достатъчно,
за да може да осигури добавена стойност за пазарните участници, като същевременно ще вземе
предвид разходите за изготвянето и използването им.
Действие 15: Защита и улесняване на инвестициите
Второ
Комисията ще предложи да се засили уредбата на защитата и улесняването тримесечие
на инвестициите в рамките на ЕС.
на 2021 г.
Действието ще се крепи на три стълба:
i)
материалноправни норми за гарантиране на постоянна и предвидима защита на
инвестициите в рамките на ЕС;
ii)
по-добро прилагане на тези норми, което трябва да се осигури чрез подобряване на
ефективността на механизмите за разрешаване на спорове на национално равнище
и/или на равнище ЕС, като същевременно се гарантира достъп до националните
съдилища;
iii)
специални мерки за улесняване на инвестициите, например обединяване на
информацията за правата и възможностите за инвеститорите в единна точка за
достъп (например на портала InvestEU23) и насърчаване на механизми за
превантивно преодоляване на проблемите от заинтересованите страни, както и за
разрешаване на спорове чрез взаимно споразумение.
Действие 16: Надзор
Комисията ще работи за засилване на единната нормативна уредба на
капиталовите пазари чрез преценка на необходимостта от допълнително Четвърто
хармонизиране на правните норми на ЕС и проследяване на напредъка към тримесечие
сближаване в областта на надзора. През четвъртото тримесечие на 2021 г. на 2021 г.
тя ще направи преглед на постигнатото и ще обмисли предлагането на мерки
за засилена координация при надзора или за пряк надзор от страна на
Европейските надзорни органи (ЕНО).
Комисията също така задълбочено проучва последиците от случая с Wirecard
за регламентирането и надзора на капиталовите пазари в ЕС и ще предприеме
бързи и решителни действия за отстраняването на всички недостатъци,
установени в нормативната уредба на ЕС.

23

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html?2nd-language=en
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При пълно зачитане на принципа на субсидиарност Комисията систематично ще преценява
дали е оправдано допълнително хармонизиране на нормите на ЕС. Една усъвършенствана
единна нормативна уредба и ефективен надзор ще осигурят равно третиране на пазарните
участници и ще допринесат за лоялната конкуренция между тях.
При предстоящите прегледи на секторното законодателство Комисията ще се спре и върху
ефективността на правомощията на ЕНО за сближаване на нормативните уредби с цел да
установи възможните пропуски или областите, в които едни засилени правомощия биха
спомогнали за насърчаването на СКП. Тя също така ще разгледа въпроса дали тези
правомощия се използват ефективно в рамките на съществуващите управленски механизми.
Накрая, Комисията ще следи внимателно дали е постигнат достатъчен напредък в
сближаването на надзорните практики с оглед на успеха на СКП. Ако има признаци, че
надзорната уредба не е подходяща за постигане на желаното равнище на пазарна интеграция, в
следващите прегледи, първият от които следва да се извърши до края на 2021 г., ще бъде
проучена възможността за засилена координация на надзора или за пряк надзор от ЕНО.
Комисията също така задълбочено проучва последиците от случая с Wirecard за
регламентирането и надзора на капиталовите пазари в ЕС. Тя ще вземе предвид заключенията
от текущите проучвания. С оглед на информацията, с която Комисията разполага на този етап,
срутването на Wirecard повдига въпроса за ефективността на корпоративното управление на
Wirecard, външния задължителен одит и надзора върху финансовата информация.
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