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PANKKIUNIONI

Pankkiunioni perustettiin vastauksena rahoituskriisiin, ja siinä on nykyään kaksi
osaa: yhteinen valvontamekanismi (YVM) ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi.
Yhteisellä valvontamekanismilla valvotaan euroalueen suurimpia ja tärkeimpiä pankkeja
suoraan Euroopan tasolla, kun taas yhteisen kriisinratkaisumekanismin tavoitteena
on varmistaa kaatuvien pankkien hallittu kriisinratkaisu mahdollisimman vähäisin
kustannuksin veronmaksajille ja reaalitaloudelle. Kolmannesta osasta, eurooppalaisesta
talletussuojajärjestelmästä, keskustellaan parhaillaan.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artikla ja 127 artiklan 6 kohta

TAVOITTEET

Pankkiunioni täydentää olennaisella tavalla talous- ja rahaliittoa (EMU) sekä sisämarkkinoita.
Näin yhtenäistetään vastuuta valvonnasta, kriisinratkaisusta ja rahoituksesta EU:n tasolla ja
saadaan euroalueen pankit noudattamaan samoja sääntöjä. Säännöillä varmistetaan erityisesti,
että pankkien riskinotto on harkittua ja että vääriä ratkaisuja tekevä pankki vastaa tappioistaan
ja se voidaan sulkea, kun taas veronmaksajille aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia.

SAAVUTUKSET

A. Pankkiunionin etenemissuunnitelma
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja julkaisi joulukuussa 2012 tiiviissä yhteistyössä komission
puheenjohtajan, Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan
kanssa täsmällisen ja aikataulutetun etenemissuunnitelman todellisen talous- ja rahaliiton
aikaansaamiseksi. Etenemissuunnitelman keskeisiä osia oli entistä yhtenäisempien rahoitusalan
toimintapuitteiden eli nk. pankkiunionin luominen.
B. Sopimus yhteisestä valvontamekanismista
Parlamentti ja neuvosto pääsivät maaliskuussa 2013 poliittiseen yhteisymmärrykseen
pankkiunionin ensimmäisen pilarin eli kaikki euroalueen pankit kattavan yhteisen
valvontamekanismin (YVM) perustamisesta. Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot voivat
halutessaan osallistua valvontamekanismiin. YVM on ollut toiminnassa 4. marraskuuta 2014
lähtien. Se on sijoitettu EKP:n yhteyteen, ja se vastaa suurimpien ja merkittävimpien
pankkiryhmien (127 yhteisöä marraskuussa 2016) suorasta valvonnasta, kun taas kansalliset
valvontaviranomaiset vastaavat edelleen kaikkien muiden pankkien valvonnasta, tosin viime
kädessä EKP:n vastuulla. Perusteet sen arvioimista varten, luokitellaanko pankki merkittäväksi
ja siten EKP:n suoran valvonnan piiriin kuuluvaksi, määritellään YVM-asetuksessa ja
vastaavassa puiteasetuksessa. Perusteet liittyvät pankin kokoon, taloudelliseen merkitykseen,
rajat ylittävään toimintaan ja suoran julkisen tuen tarpeeseen. Näiden muuttuessa EKP:n suoran
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valvonnan piiriin kuuluvien pankkien tosiasiallinen määrä voi sen vuoksi vaihdella. Lisäksi EKP
voi milloin tahansa päättää luokitella pankin merkittäväksi varmistaakseen, että korkealaatuisia
valvontakäytäntöjä sovelletaan johdonmukaisesti.
Mahdollisen eturistiriidan välttämiseksi EKP:n valvontatehtävät ja rahapoliittiset tehtävät on
eriytetty selkein säännöin toisistaan organisatorisesti ja operatiivisesti.
C. Kattavat arvioinnit ja stressitestit
Ennen kuin EKP ryhtyi hoitamaan valvontatehtäviään, se suoritti kattavan arvion, joka
muodostui omaisuuserien laadun tarkastelusta ja stressitesteistä. Tarkoituksena oli lisätä
avoimuutta pankkien taseen suhteen, jotta voitiin varmistaa lähtökohtien luotettavuus. Tulokset
julkistettiin 27. lokakuuta 2014, ja ne osoittivat, että arvioiduista 130 pankista 25:llä oli
pääomavajeita. Vaikka osa vajeista oli jo katettu, kun tulokset julkistettiin, kaikkien pankkien
oli toimitettava EKP:lle pääomasuunnitelmat, joista oli käytävä ilmi, miten ne aikoivat korjata
puutteet vuoden 2015 aikana.
Kuten jo todettiin, EKP:n suoran valvonnan piiriin kuuluvien pankkien tosiasiallinen määrä voi
vaihdella. Kaikille valvottujen yhteisöjen luetteloon lisättäville pankeille tehdään samanlainen
taloudellisen vakauden tarkastus. Vuonna 2015 yhdeksässä pankissa tehtiin kattava arviointi,
ja niistä viidessä havaittiin erisuuruisia pääomavajeita. EKP suorittaa parhaillaan kattavaa
arviointia neljässä muussa (irlantilaisessa, italialaisessa, latvialaisessa ja slovenialaisessa)
pankissa, jotka on äskettäin luokiteltu merkittäviksi tai jotka saatetaan tulevaisuudessa luokitella
merkittäviksi. Arviointi käynnistyi maaliskuussa 2016, ja sen tulokset julkaistiin osittain
marraskuussa 2016.
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) julkaisi 29. heinäkuuta 2016 EU:n laajuisen vuoden 2016
stressitestin tulokset 51 pankista. Testissä oli mukana pankkeja 15:stä EU- ja ETA-maasta, ja
se kattoi kullakin oikeudenkäyttöalueella noin 70 prosenttia pankkien varallisuudesta. Tässä
stressitestissä ei enää sovellettu kynnysarvoa (läpäisee / ei läpäise), vaan tuloksia tarkastellaan
pankkien jatkuvan valvonnan yhteydessä.
D. Yhteinen kriisinratkaisumekanismi
Maaliskuussa 2014 parlamentti ja neuvosto pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen
pankkiunionin toisen pilarin eli yhteisen kriisinratkaisumekanismin perustamisesta.
Kriisinratkaisumekanismin päätavoitteena on varmistaa, että jonkin pankin kaatuminen
hoidetaan vastedes pankkiunionissa tehokkaasti siten, että kustannukset veronmaksajille
ja reaalitaloudelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Yhteisen kriisinratkaisumekanismin
soveltamisala vastaa YVM:n soveltamisalaa. Niinpä keskusviranomainen eli yhteinen
kriisinratkaisuneuvosto on viime kädessä vastuussa päätöksestä aloittaa pankin
kriisinratkaisu, mutta toiminnan tasolla päätöksen toimeenpano tapahtuu yhteistyössä
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto aloitti
työnsä riippumattomana EU:n virastona 1. tammikuuta 2015 ja on ollut täysin toimintakykyinen
tammikuusta 2016 alkaen. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto julkaisi 8. tammikuuta 2016
luettelon toimivaltaansa kuuluvista pankeista. Luettelo sisälsi EKP:n suoraan valvomat
merkittävät yhteisöt ja 15 muuta rajatylittävää ryhmää, joilla on tytäryhtiöitä useammassa kuin
yhdessä osallistuvassa jäsenvaltiossa.
E. Yhteinen kriisinratkaisurahasto
Pankkiunionia koskevilla säännöillä pyritään varmistamaan, että kriisinratkaisua rahoittavat
ensin pankin osakkeenomistajat ja tarvittaessa osittain myös pankin velkojat. Lisäksi nyt on
saatavilla rahoituslähde, jota voidaan käyttää, jos osakkeenomistajien ja velkojien antama
rahoitus ei riitä. Tämä on kriisinratkaisuneuvoston hallinnoima yhteinen kriisinratkaisurahasto.
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Kun kriisinratkaisurahasto on saavuttanut rahoituksen tavoitetason, sen käytettävissä
on noin 55 miljardia euroa, joka vastaa noin yhtä prosenttia euroalueen suojatuista
talletuksista. Pankit suorittavat osuutensa kriisinratkaisurahastoon kahdeksan vuoden aikana.
Pankkiunioniin osallistuvat jäsenvaltiot sopivat joulukuussa 2015, että ne perustavat
väliaikaisrahoituksen järjestelyjä koskevan järjestelmän, jossa vahvistetaan kansalliset
luottojärjestelyt, joilla tuetaan yhteisen kriisinratkaisurahaston kansallisia rahasto-osuuksia
näitä koskevien mahdollisten rahoitusvajeiden tapauksessa. Tammikuussa 2016 jäsenvaltiot
siirsivät yhteiseen kriisinratkaisurahastoon 4,3 miljardia euroa ennakollisesti suoritettavina
vuoden 2015 rahasto-osuuksina ja kesäkuun lopussa vielä 6,4 miljardia euroa vuoden 2016
osuuksina.
F. Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi
Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä, jonka parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2014,
säädetään uusista pankkien kriisinratkaisussa sovellettavista taakanjakosäännöistä. Siinä
määritellään järjestelyjä, joiden avulla vaikeuksissa olevien pankkien kriisinratkaisusta voidaan
huolehtia ilman veronmaksajien rahoittamia pelastuspaketteja, ja vahvistetaan näin periaate
siitä, että tappiot on katettava pikemminkin osakkeenomistajien ja velkojien varoin kuin julkisin
varoin.
G. Vakavaraisuusvaatimuspaketti
Vähimmäispääomavaatimusten avulla määritellään, kuinka paljon pankilla on oltava
pääomaa, jotta sen voidaan katsoa toimivan varmalla pohjalla ja pystyvän
selviytymään itse toiminnan tappioista. Rahoituskriisi osoitti, että aiemman sääntelyn
mukaiset vähimmäispääomavaatimukset eivät olleet riittävän tiukat merkittävää kriisiä
silmällä pitäen. Siksi sovittiin kansainvälisesti vähimmäisvaatimusten tiukentamisesta
(Basel III -periaatteet). Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2013 kaksi säädöstä, joilla
pankkien vakavaraisuusvaatimukset saatetaan osaksi unionin oikeutta, eli neljännen
vakavaraisuusdirektiivin CRD) ja vakavaraisuusasetuksen (CRR). Vakavaraisuusdirektiivi ja -
asetus tulivat voimaan 1. tammikuuta 2014.
Kaikkiin EU:n pankkeihin sovellettava yhteinen sääntökirja lisää toimintaedellytysten
tasapuolisuutta sisämarkkinoilla. Parlamentin hyväksymiin säädöksiin sisältyi joitakin teknisiä
yksityiskohtia, joita oli vielä työstettävä. Siksi komissio valtuutettiin laatimaan luonnoksia
täydentäviksi säädöksiksi (nk. toisen vaiheen toimenpiteet), joilla määriteltäisiin puuttuvat
tekniset yksityiskohdat. Nämä toisen vaiheen toimenpiteet ovat nykyisen vaalikauden (2014–
2019) tärkeä tehtävä.
Komissio esitti 23. marraskuuta 2016 kattavan uudistuspaketin vakavaraisuusdirektiivissä ja -
asetuksessa säädettyjen sääntöjen muuttamiseksi.
H. Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä
Komissio esitti 24. marraskuuta 2015 säädösehdotuksen, jonka tarkoituksena on lisätä
pankkiunioniin uusi osatekijä: eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. Se on määrä kehittää
nykyisten kansallisten talletusten vakuusjärjestelmien pohjalta (toistaiseksi niitä ei tueta
yhteisellä eurooppalaisella järjestelmällä). Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä otetaan
käyttöön vähitellen, ja sen on tarkoitus olla pankkialalle kustannusneutraali (tosin riskialttiimpia
pankkeja pyydetään suorittamaan turvallisia pankkeja korkeampia maksuja). Järjestelmään
liitetään tiukkoja suojatoimia ja toimenpiteitä pankkitoiminnan riskien vähentämiseksi.
Euroopan parlamentti on käynnistänyt asiaan liittyvän sisäisen menettelynsä. Esittelijä
julkaisi eurooppalaista talletussuojajärjestelmää koskevan työasiakirjan 16. kesäkuuta
2016. Työasiakirjassa korostetaan, että komission on tehtävä eurooppalaisesta

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
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talletussuojajärjestelmästä vaikutustenarviointi ja että riskien vähentämiseksi on toteutettava
konkreettisia toimenpiteitä.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Vastauksena etenemissuunnitelmaan todellisen talous- ja rahaliiton aikaansaamiseksi
parlamentti hyväksyi 20. marraskuuta 2012 päätöslauselman ”Kohti todellista talous- ja
rahaliittoa”, johon sisältyi suosituksia komissiolle todellisen pankkiunionin perustamiseksi.
Parlamentti hyväksyi vuosina 2013 ja 2014 säädökset yhteisestä valvontamekanismista,
yhteisestä kriisinratkaisumekanismista, talletussuojajärjestelmästä, pankkien elvytyksestä
ja kriisinratkaisusta sekä vakavaraisuusvaatimuksista ja myötävaikutti näin merkittävästi
todellisen pankkiunionin perustamiseen.
Näissä säädöksissä parlamentti saa tehtäväkseen valvoa näitä vastaperustettuja elimiä. EKP
on valvontatehtävässään (eli yhteisen valvontamekanismin yhteydessä) vastuuvelvollinen
parlamentille ja neuvostolle. EKP:n vastuuvelvollisuudesta parlamentille määrätään
yksityiskohtaisesti EKP:n ja parlamentin välisessä toimielinten sopimuksessa.
Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa on tähän mennessä järjestetty yhdeksän sääntömääräistä
yhteisen valvontamekanismin puheenjohtajan julkista kuulemista (18. maaliskuuta 2014,
3. marraskuuta 2014, 31. maaliskuuta 2015, 19. lokakuuta 2015, 22. maaliskuuta 2016,
13. kesäkuuta 2016, 9. marraskuuta 2016, 23. maaliskuuta 2017 ja 19. kesäkuuta 2017).
Samaa menettelyä sovelletaan yhteiseen kriisinratkaisuneuvostoon, jonka puheenjohtaja
osallistuu vähintään kerran kalenterivuodessa parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan
kuulemiseen, jossa käsitellään kriisinratkaisuneuvoston kriisinratkaisutehtävien hoitamista.
Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa on tähän mennessä järjestetty viisi
kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan julkista kuulemista (16. kesäkuuta 2015,
28. tammikuuta 2016, 13. heinäkuuta 2016, 5. joulukuuta 2016 ja 22. maaliskuuta 2017).
Kriisinratkaisuneuvoston vastuuvelvollisuudesta parlamentille ja siihen liittyvistä käytännön
menettelyistä määrätään yksityiskohtaisesti parlamentin ja kriisinratkaisuneuvoston välisessä
toimielinten sopimuksessa, joka julkaistiin 24. joulukuuta 2015.
Marcel Magnus
06/2017
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