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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/441 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 24 март 2020 година
за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от
корпоративния сектор
(ЕЦБ/2020/18)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от
него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално
член 12.1, втора алинея във връзка с член 3.1, първо тире, и член 18.1 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, с
оглед на постигането на целите на Европейската система на централните банки, Европейската централна банка (ЕЦБ)
и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“),
могат да участват на финансовите пазари, наред с останалите начини, като извършват окончателни покупки и
продажби на търгуеми инструменти.

(2)

С Решение (ЕС) 2016/948 на Европейската централна банка (EЦБ/2016/16) (1) беше създадена програмата за
закупуване от корпоративния сектор (ПЗКС). Заедно с третата програма за закупуване на обезпечени облигации,
програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа и програмата за закупуване на активи на публичния
сектор на вторичните пазари ПЗКС е част от разширената програма за закупуване на активи (ПЗА) на ЕЦБ. С ПЗА се
цели да се подобри трансмисията на паричната политика, да се улесни предоставянето на кредити на икономиката на
еврозоната, да се облекчат условията за заемане на средства от домакинствата и фирмите и да се подпомогне
устойчивото доближаване на темпа на инфлацията към нива под, но близо до 2 % в средносрочен план в
съответствие с основната цел на ЕЦБ да поддържа ценова стабилност.

(3)

Като взе предвид изключителните икономически и финансови обстоятелства, свързани с разпространението на
заболяването коронавирус 2019 (COVID-19), на 18 март 2020 г. Управителният съвет реши да разшири кръга на
допустимите активи съгласно ПЗКС и да включи нефинансовите търговски ценни книжа, като по този начин направи
допустими за покупка по ПЗКС всички търговски ценни книжа с достатъчно кредитно качество.

(4)

За да се реагира бързо на настоящата пандемия, настоящото решение следва да влезе в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Поради това Решение (ЕС) 2016/948 (ЕЦБ/2016/16) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменение
В член 2 от Решение (ЕС) 2016/948 (ЕЦБ/2016/16) точка 2 се заменя със следното:
„2.

Ако търгуемият дългов инструмент има първоначален матуритет от 365/366 дни или по-малко, минималният
остатъчен матуритет трябва да бъде 28 дни към момента на покупката на инструмента от съответната централна
банка от Евросистемата.
Ако търгуемият дългов инструмент има първоначален матуритет от 367 дни или повече, минималният остатъчен
матуритет трябва да е 6 месеца, а максималният остатъчен матуритет трябва да е 30 години и 364 дни към
момента на покупката на инструмента от съответната централна банка от Евросистемата.“

(1) Решение (ЕС) 2016/948 на Европейската централна банка от 1 юни 2016 г. относно изпълнението на програмата за закупуване от
корпоративния сектор (ЕЦБ/2016/16) (OВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28).
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Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 24 март 2020 година.
Председател на ЕЦБ
Christine LAGARDE
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