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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.
Kolmas osa, eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, hyväksyttiin lainsäädäntötyön
painopisteeksi vuonna 2021. Se ei kuitenkaan kuulu lainsäädäntötyön painopisteisiin
vuonna 2022.

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
kaatuvien pankkien kriisinratkaisu on hallittua, jotta vaikutus osallistuvien EU-maiden
reaalitalouteen ja julkiseen talouteen on mahdollisimman vähäinen.

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 osallistua YVM:ään. YVM on ollut toiminnassa marraskuusta 2014 lähtien.
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Se on sijoitettu EKP:n yhteyteen, ja se vastaa suurimpien ja merkittävimpien
pankkiryhmien 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 valvonnan piiriin kuuluvien pankkien tosiasiallinen määrä
vaihtelee. Lisäksi EKP voi milloin tahansa päättää luokitella pankin merkittäväksi, jos
se on tarpeen sen varmistamiseksi, että korkealaatuisia valvontakäytäntöjä sovelletaan
johdonmukaisesti.
Mahdollisen eturistiriidan välttämiseksi EKP:n valvontatehtävät ja rahapoliittiset
tehtävät on eriytetty selkein säännöin toisistaan organisatorisesti ja operatiivisesti.
C. Kattava arvio
Ennen kuin EKP ryhtyi hoitamaan valvontatehtäviään, se suoritti ”kattavaksi arvioksi”
kutsutun taloudellisen vakauden tarkastuksen, joka muodostui omaisuuserien laadun
tarkastelusta ja stressitestistä. Toimenpiteen tarkoituksena oli lisätä avoimuutta
pankkien taseiden suhteen, jotta voitiin varmistaa lähtökohtien luotettavuus. Tulokset
julkistettiin lokakuussa 2014, ja ne osoittivat, että arvioiduista 130 pankista 25:llä oli
pääomavajeita.
Kaikille suoraan valvottaville pankeille tehdään aluksi samanlainen taloudellisen
vakauden tarkastus. Esimerkiksi Bulgarian pyydettyä saada aloittaa EKP:n ja Bulgarian
kansallispankin välinen tiivis yhteistyö EKP toteutti kuudesta bulgarialaisesta pankista
kattavat arviot, joiden tulokset se julkaisi heinäkuussa 2019. Heinäkuussa 2021 EKP
sai päätökseen kattavat arviot kahdesta italialaisesta pankista, yhdestä virolaisesta
pankista ja yhdestä liettualaisesta pankista.
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 pankkiunionissa tehokkaasti siten, että kustannukset
veronmaksajille ja reaalitaloudelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Jos tarvitaan
toimenpiteitä, keskusviranomainen eli yhteinen kriisinratkaisuneuvosto vastaa
päätöksestä aloittaa pankin kriisinratkaisu, mutta toiminnan tasolla päätöksen
toimeenpano tapahtuu yhteistyössä kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa.
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto aloitti työnsä riippumattomana EU:n virastona
tammikuussa 2015 ja tuli täysin toimintakykyiseksi tammikuussa 2016.
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2017 ensimmäisen
kriisinratkaisupäätöksensä, joka koski Banco Popular -pankkia. Yhteinen
kriisinratkaisuneuvosto päätti kuitenkin kesäkuussa 2017 olla ryhtymättä
kriisinratkaisutoimiin Banca Popolare di Vicenzan ja Veneto Bancan tapauksissa,
helmikuussa 2018 se teki samanlaisen päätöksen, jonka kohteena olivat ABLV Bank
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AS ja sen tytäryhtiö ABLV Bank Luxembourg S.A, ja elokuussa 2019 samanlaisen
päätöksen kohteena oli AS PNB Banka.
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 - yhteinen kriisinratkaisurahasto
- jota voidaan käyttää, jos osakkeenomistajien ja velkojien antama rahoitus
ei riitä. Pankit suorittavat osuutensa kriisinratkaisurahastoon kahdeksan vuoden
aikana. Kriisinratkaisurahaston tavoitekoko on yksi prosentti suojatuista talletuksista
vuoden 2023 loppuun mennessä. Heinäkuussa 2021 yhteisen kriisinratkaisurahaston
arvo oli noin 52 miljardia euroa. Kun otetaan huomioon suojattujen talletusten nykyinen
vuotuinen kasvu, rahaston arvo nousee lähes 70 miljardiin euroon. Marraskuussa 2020
euroryhmä sopi kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn (tarvittaessa
EVM:ltä saatavan luoton muodossa) ennakoitua aikaisemmasta käyttöönotosta
vuoden 2022 alkuun mennessä.
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, että tappiot on katettava
pikemminkin osakkeenomistajien ja velkojien varoin kuin julkisin varoin. Parlamentti
hyväksyi huhtikuussa 2019 (ks. kohta G) lainsäädäntömenettelyt elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiivin tarkistamiseksi siten, että siihen sisällytetään etenkin
tappionkattamiskykyä ja pääomapohjan vahvistamiskykyä koskevat kansainväliset
normit.
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 merkittävän kriisin
tapauksessa. 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 tammikuussa 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.
Komissio esitti marraskuussa 2016 kattavan uudistuspaketin
vakavaraisuusdirektiivissä ja -asetuksessa säädettyjen sääntöjen muuttamiseksi.
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Parlamentissa vakavaraisuusdirektiivin ja -asetuksen tarkistamista koskevista
lainsäädäntöehdotuksista neuvoteltiin samanaikaisesti. Parlamentin talous- ja
raha-asioiden valiokunta hyväksyi muutosehdotuksia koskevan mietintönsä
kesäkuussa 2018. Muutettu vakavaraisuusdirektiivi (CRD V) ja vakavaraisuusasetus
(CRR II) julkaistiin kesäkuussa 2019 Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
H. Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä
Komissio esitti marraskuussa 2015 säädösehdotuksen, jonka tarkoituksena
on lisätä pankkiunioniin uusi osatekijä: eurooppalainen talletussuojajärjestelmä.
Komission alkuperäinen ehdotus perustui olemassa oleviin kansallisiin talletusten
vakuusjärjestelmiin, ja siinä suositeltiin uuden talletussuojajärjestelmän ottamista
käyttöön vähitellen. Ehdotus on laadittu niin, että se oli pankkialalle kaiken kaikkiaan
kustannusneutraali (tosin riskialttiimpia pankkeja pyydetään suorittamaan turvallisia
pankkeja korkeampia maksuja), ja siinä ehdotettiin uusia suojatoimia ja toimenpiteitä
pankkitoiminnan riskien vähentämiseksi.
Parlamentin esittelijä julkaisi eurooppalaista talletussuojajärjestelmää koskevan
mietintöluonnoksensa marraskuussa 2016. Parlamentissa ja neuvostossa sen jälkeen
käydyissä keskusteluissa on tullut esiin eroavia kantoja, jotka liittyvät järjestelmän
loppuvaiheen rakenteeseen. Jotta asia etenisi, komissio julkaisi lokakuussa 2017
täydentävän tiedonannon, jossa ehdotettiin eri vaihtoehtoja talletussuojajärjestelmän
rakennetta varten. Joulukuussa 2020 kolme unionin toimielintä sopivat vuoden 2021
lainsäädäntöprioriteeteista, talletussuojajärjestelmä mukaan lukien, asiaa koskevassa
valmisteluasiakirjassa. Kesäkuussa 2021 pidetyssä eurohuippukokouksessa johtajat
toistivat olevansa täysin sitoutuneita pankkiunionin toteuttamiseen ja kehottivat
euroryhmää sopimaan vaiheittaisesta ja aikataulutetusta työsuunnitelmasta viipymättä.
Pankkiunionin tulevaisuudesta 16. kesäkuuta 2022 annetun lausunnon mukaan
euroryhmä päätti kuitenkin keskittyä ensin vahvistamaan pankkien kriisinhallinnan ja
kansallisten talletussuojajärjestelmien yhteistä kehystä. Pankkiunionin lujittamiseksi
ja täydentämiseksi mahdollisesti jäljellä olevia osia tarkastellaan uudelleen vasta
myöhemmin.

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.
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Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa on tähän mennessä järjestetty
23 sääntömääräistä valvontamekanismin puheenjohtajan julkista kuulemista
(maaliskuu 2014, marraskuu 2014, maaliskuu 2015, lokakuu 2015, maaliskuu 2016,
kesäkuu 2016, marraskuu 2016, maaliskuu 2017, kesäkuu 2017, marraskuu 2017,
maaliskuu 2018, kesäkuu 2018, marraskuu 2018, maaliskuu 2019, syyskuu 2019,
joulukuu 2019, toukokuu 2020, lokakuu 2020, maaliskuu 2021, heinäkuu 2021,
lokakuu 2021, maaliskuu 2022 ja kesäkuu 2022).
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 kaksikymmentä kriisinratkaisuneuvoston julkista kuulemista
(kesäkuu 2015, tammikuu 2016, heinäkuu 2016, joulukuu 2016, maaliskuu 2017,
heinäkuu 2017, joulukuu 2017, maaliskuu 2018, heinäkuu 2018, joulukuu 2018,
huhtikuu 2019, heinäkuu 2019, joulukuu 2019, toukokuu 2020, lokakuu 2020,
maaliskuu 2021, heinäkuu 2021, joulukuu 2021, maaliskuu 2022 ja heinäkuu 2022).
Kriisinratkaisuneuvoston vastuuvelvollisuudesta parlamentille ja siihen liittyvistä
käytännön menettelyistä määrätään yksityiskohtaisesti parlamentin ja
kriisinratkaisuneuvoston välisessä toimielinten sopimuksessa, joka julkaistiin
24. joulukuuta 2015.

Marcel Magnus
09/2022
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