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PANGANDUSLIIT

Pangandusliit loodi vastusena finantskriisile ning sellel on praegu kaks komponenti:
ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahenduskord. Ühtse järelevalvemehhanismi
kaudu toimub Euroopa tasandil otsene järelevalve euroala kõige suuremate ja olulisemate
pankade üle, ühtse kriisilahenduskorra eesmärk on aga maksejõuetuse äärel olevate
pankade nõuetekohane kriisilahendus, nii et see läheks maksumaksjatele ja reaalmajandusele
võimalikult vähe maksma. Praegu on arutluse all kolmanda komponendi – Euroopa hoiuste
tagamise skeemi – loomine.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikkel 114 ja artikli 127
lõige 6.

EESMÄRGID

Pangandusliit on oluline täiendus majandus- ja rahaliidule ning siseturule. Sellega
kooskõlastatakse vastutus järelevalve, kriisilahenduse ja rahastamise eest ELi tasandil ning
sunnitakse euroala panku järgima samu eeskirju. Nende eeskirjadega tagatakse eelkõige see, et
pangad võtaksid mõõdetud riske ning vigu teinud pank vastutaks ise oma kahjumi eest ja et
pank võidakse sulgeda, minimeerides maksumaksjale ülekanduvaid kulusid.

SAAVUTUSED

A. Pangandusliidu tegevuskava
Euroopa Ülemkogu eesistuja koostas 2012. aasta detsembris tihedas koostöös Euroopa
Komisjoni ja Euroopa Keskpanga presidentide ning eurorühma esimehega konkreetse ja
ajaliselt määratletud tegevuskava tõelise majandus- ja rahaliiduni jõudmiseks. Tegevuskava üks
olulisemaid punkte oli integreerituma finantsraamistiku, s.t pangandusliidu loomine.
B. Ühtse järelevalvemehhanismi kokkulepe
Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid 2013. aasta märtsis poliitilise kokkuleppeni
panna paika pangandusliidu esimene sammas ehk kõiki euroala panku hõlmav ühtne
järelevalvemehhanism. Euroalast välja jäävad liikmesriigid võivad selles soovi korral osaleda.
Ühtne järelevalvemehhanism, mis hakkas toimima 4. novembril 2014, paikneb EKP juures
ning vastutab kõige suuremate ja olulisemate pangandusgruppide (2016. aasta novembri seisuga
127 üksuse) otsese järelevalve eest. Riikide järelevalveasutused teostavad jätkuvalt järelevalvet
kõikide muude pankade üle, kuid lõplik vastutus on EKP-l. Kriteeriumid, mille alusel
otsustatakse, kas pank on oluline – ja kuulub seega EKP otsese järelevalve alla –, on sätestatud
ühtse järelevalvemehhanismi määruses ja ühtse järelevalvemehhanismi raammääruses ning
need on seotud panga suuruse, majandusliku tähtsuse, piiriülese tegevuse ja otsese avaliku
sektori toetuse vajadusega. Vastavalt nende kriteeriumide muutumisele võib otseselt EKP
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järelevalve all olevate pankade tegelik arv aja jooksul muutuda. Lisaks sellele võib EKP igal
ajal otsustada liigitada mõne panga oluliseks, et tagada kõrgete järelevalvestandardite ühtne
kohaldamine.
Võimalike huvide konfliktide ärahoidmiseks on EKP järelevalvealane ja rahapoliitiline tegevus
teineteisest organisatoorselt ja tegevuslikult selgete eeskirjadega eraldatud.
C. Põhjalik hindamine ja stressitestid
Enne järelevalvekohustuste täitma asumist tegi EKP põhjaliku hindamise, mis koosnes varade
kvaliteedi läbivaatamisest ja stressitestidest. Eesmärgiks oli saavutada pankade bilansside
suurem läbipaistvus, et tagada usaldusväärne lähtekoht. 27. oktoobril 2014. aastal avaldatud
tulemused näitasid, et osalenud 130st pangast 25 puhul esines kapitalipuudujääke. Ehkki mõned
puudujäägid olid tulemuste avaldamise ajaks juba kõrvaldatud, pidid kõik pangad esitama EKP-
le kapitalikavad, et näidata, kuidas nad kavatsevad puudujäägid 2015. aasta jooksul kõrvaldada.
Nagu öeldud, muutub otseselt EKP järelevalve all olevate pankade tegelik arv aja jooksul. Kõik
järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja lisatavad pangad läbivad sarnase finantsolukorra
kontrolli. 2015. aastal tehti üheksa panga kohta põhjalik hindamine ning viiel juhul tuvastati
eri suurusega kapitalipuudujääke. EKP teeb praegu põhjalikku hindamist veel neljas Iirimaa,
Itaalia, Läti ja Sloveenia pangas, mis liigitati hiljuti oluliseks pangaks või mis võivad saada
oluliseks pangaks. Hindamine algas märtsis 2016 ja selle tulemused avaldati osaliselt novembris
2016.
Euroopa pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 29. juulil 2016 kogu ELis 2016. aastal tehtud
stressitesti tulemused, mille käigus kontrolliti 51 panka 15 ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna
riigis ja mis hõlmas ligikaudu 70% pangavaradest neis riikides. Stressitest ei sisaldanud enam
läbimise/mitteläbimise künnist, vaid selle tulemusi kasutatakse sisendina pankade hindamisel
järelevalveorganite poolt.
D. Ühtne kriisilahenduskord
Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid 2014. aasta märtsis poliitilise kokkuleppeni
pangandusliidu teise samba ehk ühtse kriisilahenduskorra (SRM) loomise osas. Ühtse
kriisilahenduskorra peamine eesmärk on tagada pankade edaspidise võimaliku maksejõuetuse
tõhus haldamine pangandusliidus, nii et sellest maksumaksjatele ja reaalmajandusele
tulenev kulu oleks minimaalne. Ühtse kriisilahenduskorra reguleerimisala vastab ühtse
järelevalvemehhanismi omale. See tähendab, et lõpliku otsuse panga kriisilahenduse
algatamiseks teeb keskasutus – Ühtne Kriisilahendusnõukogu –, kuid otsust täidetakse koostöös
riiklike kriisilahendusasutustega. Ühtne Kriisilahendusnõukogu alustas tööd iseseisva ELi
ametina 1. jaanuaril 2015 ning on toiminud täies mahus alates 2016. aasta jaanuarist. Ühtne
Kriisilahendusnõukogu avaldas 8. jaanuaril 2016 oma pädevusalasse kuuluvate pankade loendi,
mis sisaldab otseselt EKP järelevalve alla kuuluvaid olulisi krediidiasutusi ja 15 muud piiriülest
gruppi, millel on tütarettevõtjad rohkem kui ühes osalevas liikmesriigis.
E. Ühtne kriisilahendusfond
Kuigi pangandusliitu reguleerivate eeskirjade eesmärk on tagada see, et iga kriisilahendust
rahastaksid kõigepealt panga aktsionärid ning vajaduse korral osaliselt ka panga võlausaldajad,
on nüüd võimalik kasutada veel üht rahastamisallikat, juhul kui aktsionäride ja võlausaldajate
vahendid ei ole piisavad – see on ühtne kriisilahendusfond, mida haldab Ühtne
Kriisilahendusnõukogu. Kui ühtne kriisilahendusfond saavutab rahastamise sihttaseme, sisaldab
see 55 miljardit eurot, mis on võrdne ligikaudu 1%ga euroala tagatud hoiustest. Pangad
teevad osamaksed ühtsesse kriisilahendusfondi 8 aasta jooksul. Pangandusliidus osalevad
liikmesriigid leppisid 2015. aasta detsembris kokku üleminekulaenude korra kehtestamises
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riikliku individuaalse krediidiliini avamiseks, et tagada rahastamise puudujäägi korral oma
riiklikku alafondi ühtses kriisilahendusfondis. Jaanuaris 2016 tegid liikmesriigid ühtsesse
kriisilahendusfondi 4,3 miljardit euro suuruse ex ante osamakse 2015. aasta eest ja juuni lõpus
veel 6,4 miljardi eurose makse 2016. aasta eest.
F. Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv
Koormuse jagamise uued eeskirjad, mida kohaldatakse pankade kriisilahenduse puhul, on
sätestatud pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis (BRRD), mille
parlament võttis vastu 2014. aasta aprillis. Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse
direktiivis sätestatakse raskustes olevate pankade kriisilahenduse võimalused maksumaksja raha
kasutamata ning kohaldatakse põhimõtet, et kõigepealt peavad kahjumi katma aktsionärid ja
võlausaldajad, enne kui võetakse appi riigi rahalised vahendid.
G. Kapitalinõuete direktiiv / kapitalinõuete määrus
Kapitali miinimumnõuetega määratakse kindlaks see, kui palju kapitali pangal peab olema,
et ta saaks turvaliselt tegutseda ja ise tegevuskahjumiga toime tulla. Finantskriis näitas,
et varem kehtinud kapitali miinimumnõuded osutusid suure kriisi puhul liiga väikesteks.
Seepärast lepiti rahvusvahelisel tasandil kokku vastavate miinimumlävendite suurendamises
(Basel III põhimõtted). Euroopa Parlament võttis 2013. aasta aprillis vastu kaks õigusakti,
millega võetakse pankade usaldusnormatiivide kapitalinõuded üle Euroopa õigusesse: neljas
kapitalinõuete direktiiv (CRD) ja kapitalinõuete määrus (CRR). Nimetatud direktiiv ja määrus
jõustusid 1. jaanuaril 2014.
Võrdseid võimalusi ühtsel turul tugevdatakse ühtsete eeskirjadega, mida kohaldatakse kõikide
ELis tegutsevate pankade suhtes. Parlamendi poolt vastu võetud õigusaktides oli vaja täpsustada
veel mõningaid tehnilisi üksikasju. Seetõttu anti komisjonile volitused koostada täiendavad
õigusaktid (nn teise taseme meetmed), milles täpsustakse puuduvaid tehnilisi üksikasju. Need
teise taseme meetmed on praeguse parlamendikoosseisu (2014–2019) jaoks oluline töö.
Komisjon esitas 23. novembril 2016 laiaulatuslikku reformide paketi kapitalinõuete direktiivis
ja kapitalinõuete määruses sätestatud eeskirjade muutmiseks.
H. Euroopa hoiuste tagamise skeem
Komisjon esitas 24. novembril 2015 seadusandliku ettepaneku, mille eesmärk on lisada
pangandusliidule veel üks element – Euroopa hoiuste tagamise skeem, mis põhineb
olemasolevatel riiklikel hoiuste tagamise skeemidel (mida seni ei toetata ühtse Euroopa
skeemiga). Euroopa hoiuste tagamise skeem võetakse kasutusele järk-järgult ning sel ei tohiks
üldiselt pangandussektori kuludele mõju olla (ehkki riskantsemad pangad peavad maksma
suuremaid osamakse kui turvalisemad pangad). Sellega kaasnevad ranged tagatised ja meetmed
pangandusriskide vähendamiseks.
Euroopa Parlament on alustanud sellega seoses oma sisemist protsessi. Raportöör avaldas oma
töödokumendi Euroopa hoiuste tagamise skeemi kohta 16. juunil 2016. Selles toonitatakse, et
komisjon peab tegema skeemi mõjuhinnangu ning riski vähendamise valdkonnas tuleb võtta
konkreetseid meetmeid.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Vastusena tõelise majandus- ja rahaliidu tegevuskavale võttis Euroopa Parlament 20. novembril
2012 vastu resolutsiooni pealkirjaga „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas“ koos soovitustega
komisjonile ja eesmärgiga luua tõeline pangandusliit. Euroopa Parlament kiitis 2013. ja 2014.
aastal heaks õigusaktid ühtse järelevalvemehhanismi, ühtse kriisilahenduskorra ja hoiuste

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013L0036
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tagamise skeemi kohta ning pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ja
kapitalinõuete direktiivi IV paketi, millega ta aitas olulisel määral kaasa tõelise pangandusliidu
loomisele.
Nende õigusaktidega sai parlament ülesande teostada kontrolli nende uute asutuste üle. EKP-
l on järelevalveülesandeid täites (ehk seoses ühtse järelevalvemehhanismiga) aruandekohustus
parlamendi ja nõukogu ees. Parlamendi ees oleva EKP aruandekohustuse üksikasjad on
sätestatud Euroopa Parlamendi ja EKP vahel sõlmitud institutsioonidevahelises kokkuleppes.
Seni on majandus- ja rahanduskomisjonis toimunud üheksa korralist ühtse
järelevalvemehhanismi juhi avalikku kuulamist (18 märtsil 2014, 3. novembril 2014, 31. märtsil
2015, 19. oktoobril 2015, 22. märtsil 2016, 13. juunil 2016, 9. novembril 2016, 23. märtsil 2017
ja 19 juunil 2017).
Sama menetlust kohaldatakse ka Ühtse Kriisilahendusnõukogu puhul, mille esimees osaleb
vähemalt korra iga kalendriaasta jooksul pädeva parlamendikomisjoni kuulamisel, kus
käsitletakse seda, kuidas nõukogu on kriisilahendusülesandeid täitnud. Seni on majandus- ja
rahanduskomisjonis toimunud viis Ühtse Kriisilahendusnõukogu avalikku kuulamist (16. juunil
2015, 28. jaanuaril 2016, 13. juulil 2016, 5. detsembril 2016 ja 22. märtsil 2017).
Ühtse Kriisilahendusnõukogu parlamendi ees oleva aruandekohustuse üksikasjad ja
sellega seotud praktilised küsimused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Ühtse
Kriisilahendusnõukogu vahel sõlmitud institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis avaldati 24.
detsembril 2015.
Marcel Magnus
06/2017
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