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BANKUNIÓ

A bankuniót a pénzügyi válságra reagálva hozták létre és jelenleg két eleme van, az
egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) és az egységes szanálási mechanizmus (SRM).
Az egységes felügyeleti mechanizmus az euróövezet legnagyobb és legfontosabb bankjait
ellenőrzi közvetlenül európai szinten, míg az egységes szanálási mechanizmus célja a csődbe
jutó bankok rendezett körülmények között, az adófizetők és a valós gazdaság számára
minimális költségekkel történő szanálása. Egy harmadik elem, az „Európai betétbiztosítási
rendszer” (EDIS) jelenleg vita tárgyát képezi.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. cikke és 127. cikkének
(6) bekezdése.

CÉLKITŰZÉSEK

A bankunió a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) és a belső piac lényeges kiegészítő
eleme, amely egyesíti a felelősséget a felügyelettel, a szanálással és az európai uniós szintű
finanszírozással, továbbá arra kötelezi az euróövezet bankjait, hogy ugyanazon szabályokhoz
alkalmazkodjanak. E szabályoknak különösen azt kell biztosítaniuk, hogy a bankok mérsékeljék
az általuk vállalt kockázatokat, és a tévedő bankok megfizessék a tévedés okozta veszteségeket,
szembenézve a megszűnés veszélyével is és minimálisra csökkentve az adófizetőkre háruló
költségeket.

EREDMÉNYEK

A. A bankunió létrehozásának ütemterve
2012 decemberében az Európai Tanács elnöke az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank
és az eurócsoport elnökeivel szorosan együttműködve vázolta az érdemi gazdasági és monetáris
unió kialakításának időhöz kötött, konkrét ütemtervét. Ennek egyik lényeges része egy még
integráltabb pénzügyi keret, azaz a bankunió létrehozása volt.
B. Megállapodás az egységes felügyeleti mechanizmusról
2013 márciusában a Parlament és a Tanács politikai megállapodást kötött a bankunió első
pillérének, az euróövezet összes bankjára kiterjedő egységes felügyeleti mechanizmusnak
(SSM) a megalkotásáról. Az egységes felügyeleti mechanizmusban az euróövezeten kívüli
tagállamok is részt vehetnek, ha kívánnak. A 2014. november 4. óta az Európai Központi
Bankon (EKB) belül működő egységes felügyeleti mechanizmus feladata a legjelentősebb
bankcsoportok (2016. novemberi állás szerint 127 szervezet) közvetlen felügyelete, míg a
többi bank felügyeletét továbbra is a nemzeti felügyeleti szervek látják majd el az EKB
végső felelőssége alatt. A bankok fontosságának – és ennél fogva az Európai Központi
Bank közvetlen felügyeleti körébe tartozásának – megállapításához szükséges követelményeket
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az SSM-rendelet és az SSM-keretrendelet határozza meg, és a bank méretéhez, gazdasági
jelentőségéhez, határon átnyúló tevékenységeihez és közvetlen állami támogatás iránti
igényeihez kapcsolódnak. E kritériumok alakulásával összhangban az EKB által közvetlenül
felügyelt bankok száma idővel változhat; ezen túlmenően pedig az EKB bármikor határozhat
úgy, hogy egy adott bankot jelentős banknak nyilvánít, hogy biztosítsa a magas felügyeleti
normák következetes alkalmazását.
Az esetleges összeférhetetlenséget elkerülendő, a felügyelet és a monetáris politika terén az
EKB által játszott szerepek szervezeti és működési szempontú különválasztásáról egyértelmű
szabályok rendelkeznek.
C. Átfogó felmérés és stresszteszt
Felügyeleti tevékenységei megkezdése előtt az Európai Központi Bank átfogó felmérést
készített, amely eszközminőség-vizsgálatból és stressztesztből állt. Ennek célja a bankok
mérlegének jobb átláthatósága volt, hogy az SSM megbízható kiindulópontból kezdhesse
működését. A 2014. október 27-én közzétett eredmények szerint a 130 résztvevő bankból 25-nek
volt tőkehiánya. Noha e hiányok közül néhányat a közzététel idejére sikerült fedezni, minden
banknak tőketervet kellett az EKB elé terjesztenie, ismertetve, hogy miként kívánja 2015 során
a réseket feltölteni.
Ahogyan ez már kiderült, az EKB által közvetlenül felügyelt bankok tényleges száma idővel
változni fog. Minden, a felügyelt szervezetek listájára felvett banknak hasonló jellegű „pénzügyi
egészségügyi vizsgálat” tárgyát kell képeznie; 2015-ben kilenc bankról készült átfogó értékelés,
és ezek közül öt bank esetében tapasztaltak különböző mértékű tőkehiányt. Az EKB jelenleg
végzi négy olyan másik – írországi, olaszországi, lettországi és szlovéniai – bank átfogó
értékelését, amelyet a közelmúltban jelentősnek minősítettek, vagy jelentőssé válhat. Ez az
értékelés 2016 márciusában kezdődött, és eredményeit 2016 novemberében részben közzétették.
2016. július 29-én az Európai Bankhatóság (EBH) közzétette a 15 európai uniós, illetve
EGT-ország 51 bankjára, az egyes fennhatóságok banki tőkéjének 70%-ára kiterjedő, 2016-
os európai uniós stresszteszt eredményeit. A stresszteszt már nem tartalmazott bukó/átmenő
küszöbértékeket: az eredmények ehelyett a felügyeleti szervek folyamatban levő banki
felülvizsgálati adatait gazdagítják.
D. Az egységes szanálási mechanizmus
2014 márciusában a Parlament és a Tanács politikai megállapodást kötött a bankunió második
pillérének, az euróövezet összes bankjára kiterjedő egységes szanálási mechanizmusnak (SRM)
a megalkotásáról. Az egységes szanálási mechanizmus fő célkitűzése biztosítani, hogy a
bankunióban esetleg a jövőben előforduló bankcsődöket hatékonyan kezeljék, az adófizetők
és a reálgazdaság számára minimálisra csökkentve a költségeket. Az egységes szanálási
mechanizmus hatálya az egységes felügyeleti mechanizmusét tükrözi. Ez azt jelenti, hogy
végső soron egy központi hatóság, az Egységes Szanálási Testület feladata döntést hozni egy
adott bank szanálását illetően, míg a döntés kivitelezésére a nemzeti szanálási hatóságokkal
együttműködésben kerül sor. Az Egységes Szanálási Testület 2015. január 1-jén kezdte
tevékenységét független uniós ügynökségként, és 2016. január óta teljesen működőképes.
2016. január 8-án az Egységes Szanálási Testület nyilvánosságra hozta a hatáskörébe
tartozó bankok névjegyzékét, megnevezve köztük az EKB által közvetlenül felügyelt jelentős
intézményeket, és 15 egyéb, határokon átnyúló csoportot is, amelyeknek több mint egy
résztvevő tagállamban van leányvállalata.
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E. Az Egységes Bankszanálási Alap (SRF)
Míg a bankunióra vonatkozó szabályok annak biztosítására törekednek, hogy minden
szanálást elsősorban a bankok részvényesei, illetve szükség esetén részben a bank hitelezői
fizessenek, most már rendelkezésre áll még egy finanszírozási forrás – konkrétan az Egységes
Bankszanálási Alap (SRF) –, amelyhez akkor lehet folyamodni, ha sem a részvényesek, sem
a hitelezők hozzájárulásai nem elegendőek. Amikor az Egységes Bankszanálási Alap eléri
megcélzott szintjét, körülbelül 55 milliárd euróval rendelkezik majd, ami az euróövezetben
fedezett betétek hozzávetőleg 1%-ának felel meg. Az Egységes Bankszanálási Alaphoz
való hozzájárulásokat a bankok 8 éves időszak során fizetik be. 2015 decemberében a
bankunióban részt vevő tagállamok olyan áthidaló finanszírozási rendszer létrehozásában
állapodtak meg, amely hiány esetén nemzeti egyéni hitelkeretekkel támogatná az egységes
szanálási mechanizmuson belüli nemzeti részlegüket. 2016. januárban a tagállamok 4,3 milliárd
eurónyi előzetes hozzájárulást utaltak át az Egységes Bankszanálási Alapnak 2015-re, illetve
június végéig további 6,4 milliárd eurót 2016-ra.
F. A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv (BRRD)
A költségviselés megosztására vonatkozó, bankszanálás esetén alkalmazandó új szabályokat
a Parlament által 2014. áprilisban elfogadott, a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló
irányelv határozza meg. A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv az adófizetők
általi megmentés (bailout) nélkül lehetséges szanálási terveket ír elő, azt az elvet érvényesítve,
hogy a veszteségeket elsősorban a részvényesek és hitelezők viseljék, ahelyett, hogy állami
alapokhoz kelljen folyamodni.
G. A tőkekövetelményekről szóló irányelv és rendelet (CRD/CRR)
A minimális tőkekövetelmények meghatározzák, hogy mennyi tőkével kell a banknak
rendelkeznie ahhoz, hogy biztonságosan működhessen, és hogy önmagában képes
legyen működési veszteségei feldolgozására. A pénzügyi válság során kiderült, hogy a
korábbi szabályozói minimális tőkekövetelmények tulajdonképpen túlságosan alacsonynak
bizonyultak komoly válság esetén. Ezért nemzetközi szintű megállapodás született az adott
minimumküszöbök emeléséről (a Bázel III. elvek). 2013 áprilisában a Parlament két jogi
aktust fogadott el, amelyek a bankokra vonatkozó prudenciális tőkekövetelményeket európai
jogszabály formájába öntik: a negyedik, bankokra vonatkozó tőkekövetelményekről szóló
irányelvet (CRD) és a tőkekövetelményekről szóló rendeletet (CRR). A CRD és a CRR 2014.
január 1-jén lépett hatályba.
Az egységes piacon érvényes egyenlő versenyfeltételeket az EU összes bankjára érvényes
egységes szabálykönyv (Single Rule Book) erősíti. A Parlament által elfogadott jogi aktusok
néhány technikai részletét még véglegesíteni kell. Ezért a Bizottság felhatalmazást kapott
olyan kiegészítő jogi aktusok tervezetének elkészítésére (az ún. második szintű intézkedések),
amelyek a hiányzó részleteket pontosítják; ezek a második szintű intézkedések a jelenlegi
jogalkotási ciklus (2014–2019) fontos feladatai.
2016. november 23-án a Bizottság átfogó reformcsomagot terjesztett elő a
tőkekövetelményekről szóló irányelvben (CRD) és a tőkekövetelményekről szóló rendeletben
(CRR) előírt szabályok módosítása érdekében.
H. Európai betétbiztosítási rendszer
2015. november 24-én az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amely a
bankuniót új elemmel, konkrétan az „európai betétbiztosítási rendszerrel” (EDIS) szeretné
kiegészíteni – ezt a rendszert pedig a már meglévő nemzeti betétbiztosítási rendszerekre kell
építeni (amelyek mögött még nem áll közös európai rendszer). Az EDIS-t fokozatosan vezetik
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be, és a banki ágazat számára költségsemlegesnek tervezték (bár a nagyobb kockázatot viselő
bankok magasabb összegű hozzájárulást fognak fizetni, mint a biztonságosabbak). A banki
tevékenységgel járó kockázatok csökkentése érdekében szigorú biztonsági óvintézkedések
fogják kísérni.
Az Európai Parlament elindította az erre vonatkozó belső folyamatot. Az előadó 2016. június 16-
án tette közzé az EDIS-ről szóló munkadokumentumát. Kiemeli, hogy az EDIS-t illetően
hatásvizsgálatra van szükség a Bizottságtól, továbbá konkrét kockázatcsökkentési lépésekre.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az érdemi GMU útitervére reagálva a Parlament 2012. november 20-án állásfoglalást fogadott
el „Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé” címmel, ajánlásokat intézve a Bizottság felé
egy igazi bankunió létrehozását illetően. Azáltal, hogy jogalkotási aktusokat fogadott el az
egységes felügyeleti mechanizmusról, az egységes szanálási mechanizmusról, a betétbiztosítási
rendszerekről, a bankok szanálásáról és helyreállításáról és a CRD IV-csomagról, a Parlament
jelentősen hozzájárult az érdemi bankunió létrehozásához.
E jogalkotási aktusok szerephez juttatják a Parlamentet az újonnan létrehozott intézmények
ellenőrzése terén. Felügyeleti szerepében (például az egységes felügyeleti mechanizmus
esetében) az EKB a Parlament és a Tanács felé tartozik elszámolási kötelezettséggel. A
Parlament felé való elszámoltathatóságát a Parlament és az EKB között született intézményközi
megállapodás részletezi.
A Gazdasági és Monetáris Bizottságban eddig kilenc rendes nyilvános meghallgatásra került
sor az egységes felügyeleti mechanizmus elnökének részvételével (2014. március 18-án,
2014. november 3-án, 2015. március 31-én, 2015. október 19-én, 2016. március 22-én,
2016. június 13-án, 2016. november 9-én, 2017. március 23-án és 2017. június 19-én).
Ugyanez az eljárás érvényes az Egységes Szanálási Testületre (SRB), amelynek elnöke
minden naptári évben legalább egyszer részt vesz a Parlament illetékes bizottsága által
szervezett, a szanálási feladatoknak a Testület általi végrehajtásáról szóló meghallgatáson. A
Gazdasági és Monetáris Bizottságban eddig öt nyilvános meghallgatásra került sor az Egységes
Szanálási Testület részvételével (2015. június 16-án, 2016. január 28-án, 2016. július 13-án,
2016. december 5-én és 2017. március 22-én).
Az Egységes Szanálási Testület Parlament felé való elszámoltathatóságát és az ezzel kapcsolatos
gyakorlati tudnivalókat a Parlament és az SRB között 2015. december 24-én létrejött
intézményközi megállapodás részletezi.
Marcel Magnus
06/2017
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