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BANKŲ SĄJUNGA

Bankų sąjunga buvo sukurta reaguojant į finansų krizę ir šiuo metu ją sudaro
du elementai: Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) ir bendras pertvarkymo
mechanizmas (BPeM). BPM tiesiogiai Europos lygmeniu prižiūri didžiausius ir
svarbiausius euro zonos bankus, o BPeM tikslas – tinkamai pertvarkyti žlungančius
bankus užtikrinant mažiausias išlaidas mokesčių mokėtojams ir realiajai ekonomikai.
Trečias elementas – Europos indėlių draudimo sistema (EIDS) – buvo patvirtintas
kaip 2021 m. teisėkūros prioritetas, tačiau 2022 m. atšauktas.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis ir 127 straipsnio 6 dalis.

TIKSLAI

Bankų sąjunga reikšmingai papildo ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS) ir vidaus rinką.
Taip ES lygmeniu suderinama atsakomybė už priežiūrą, pertvarkymą ir finansavimą,
o bankai visoje euro zonoje įpareigojami laikytis vienodų taisyklių. Visų pirma šiomis
taisyklėmis užtikrinama, kad bankai prisiimtų pamatuotą riziką ir kad žlungančius
bankus būtų galima tvarkingai pertvarkyti, darant kuo mažesnį poveikį dalyvaujančių
ES valstybių realiajai ekonomikai ir viešiesiems finansams.

LAIMĖJIMAI

A. Bankų sąjungos veiksmų gairės
2012 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, glaudžiai
bendradarbiaudamas su Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko (ECB) ir Euro
grupės pirmininkais, parengė konkrečias tikrai EPS sukurti skirtas veiksmų gaires su
įgyvendinimo terminais. Viena iš esminių šių veiksmų gairių dalių buvo sukurti labiau
integruotą finansų programą, t. y. bankų sąjungą.
B. Susitarimas dėl BPM
2013 m. kovo mėn. Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl bankų
sąjungos pirmojo ramsčio, visiems bankams euro zonoje taikomo Bendro priežiūros
mechanizmo (BPM), sukūrimo. Euro zonai nepriklausančios valstybės narės gali
prisijungti prie BPM, jei to pageidauja. Nuo 2014 m. lapkričio mėn. veikiantis BPM
buvo integruotas į ECB ir yra atsakingas už tiesioginę didžiausių ir svarbiausių
bankininkystės grupių priežiūrą, o nacionalinės priežiūros institucijos ir toliau vykdo
visų kitų bankų priežiūrą, nors galutinę atsakomybę už ją prisiima ECB. Kriterijai, pagal
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kuriuos nustatoma, ar bankai laikomi svarbiais (ir atitinkamai jų priežiūra tiesiogiai
tenka ECB), yra nustatyti BPM reglamente ir BPM pagrindų reglamente ir apima banko
dydį, svarbą ekonomikai, tarpvalstybinę veiklą ir tiesioginės viešosios paramos poreikį.
Kadangi šie kriterijai laikui bėgant kinta, kinta ir faktinis bankų, kurių tiesioginę priežiūrą
vykdo ECB, skaičius. Be to, ECB prireikus gali bet kada nuspręsti laikyti banką svarbiu,
siekdamas užtikrinti, kad būtų nuosekliai laikomasi aukštų priežiūros standartų.
Kad būtų išvengta galimų interesų konfliktų, taikomos aiškios ECB funkcijų priežiūros
srityje ir jo funkcijų pinigų politikos srityje atskyrimo organizaciniu ir veiklos požiūriu
taisyklės.
C. Išsamus vertinimas
Prieš pradėdamas vykdyti priežiūros funkcijas, ECB atliko finansinės būklės patikrą,
vadinamąjį išsamų vertinimą, sudarytą iš turto kokybės patikrinimo ir testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis. Tuo buvo siekiama didesnio bankų balansų skaidrumo,
kad būtų užtikrinta patikima veiklos pradžia. 2014 m. spalio mėn. viešai paskelbti
rezultatai atskleidė, kad 25 iš 130 dalyvaujančių bankų nustatytas kapitalo trūkumas.
Visuose bankuose, prieš jiems pradedant taikyti tiesioginę priežiūrą, atliekama panaši
finansinės būklės patikra. Pavyzdžiui, Bulgarijai paprašius užmegzti glaudų ECB ir
Bulgarijos nacionalinio banko bendradarbiavimą, ECB atliko išsamų šešių Bulgarijos
bankų vertinimą, kurio rezultatai paskelbti 2019 m. liepos mėn. 2021 m. liepos mėn.
ECB atliko išsamų dviejų Italijos bankų, vieno Estijos banko ir vieno Lietuvos banko
vertinimą.
D. BPeM
2014 m. kovo mėn. Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl bankų
sąjungos antrojo ramsčio, Bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM), sukūrimo.
Pagrindinis BPeM tikslas – užtikrinti, kad bankų žlugimas bankų sąjungoje būtų
valdomas efektyviai, o mokesčių mokėtojams ir realiajai ekonomikai tektų kuo
mažesnės išlaidos. Susidarius padėčiai, kai tenka imtis veiksmų, už banko
pertvarkymą atsako centrinė institucija – Bendra pertvarkymo valdyba (BPV), tačiau
praktiniu požiūriu šis sprendimas įgyvendinamas bendradarbiaujant su nacionalinėmis
pertvarkymo institucijomis. BPV 2015 m. sausio 1 d. pradėjo dirbti kaip nepriklausoma
ES agentūra, o nuo 2016 m. sausio mėn. ji veiklą vykdo visu pajėgumu.
2017 m. birželio mėn. BPV priėmė pirmąjį pertvarkymo sprendimą dėl „Banco Popular“.
Tačiau 2017 m. birželio mėn. BVP nusprendė nesiimti „Banco Popolare di Vicenza“ ir
„Veneto Banca“ pertvarkymo veiksmų, 2018 m. vasario mėn. priėmė tokį pat sprendimą
dėl „ABLV Bank AS“ ir jo patronuojamosios įmonės – „ABLV Bank Luxembourg S.A“,
o 2019 m. rugpjūčio mėn. – dėl „AS PNP Banka“.
E. Bendras pertvarkymo fondas
Nors bankų sąjungą reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad visais
atvejais pertvarkymą pirmiausia finansuotų banko akcininkai ir, jei reikia, taip pat
iš dalies banko kreditoriai, šiuo metu taip pat prieinamas kitas finansavimo šaltinis,
kuriuo galima pasinaudoti, jei akcininkų ir kreditorių įnašų nepakaktų, – būtent Bendras
pertvarkymo fondas. Įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą bankai moka aštuonerius
metus. 2023 m. pabaigoje tikslinis fondo dydis turėtų pasiekti 1 proc. apdraustųjų
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indėlių. 2021 m. liepos mėn. Bendrą pertvarkymo fondą sudarė apie 52 mlrd. EUR.
Atsižvelgiant į dabartinį apdraustųjų indėlių metinį augimą, fondo įnašų suma pasieks
beveik 70 mlrd. EUR. 2020 m. lapkričio mėn. Euro grupė susitarė paankstinti Bendro
pertvarkymo fondo finansinio stabilumo stiprinimo priemonės (ESM kredito linijos,
taikomos esant būtinybei) taikymą nuo 2022 m. pradžios.
F. BGPD
Naujos taisyklės dėl naštos pasidalijimo bankų pertvarkymo atveju nustatytos Bankų
gaivinimo ir pertvarkymo direktyvoje (BGPD), kurią Parlamentas priėmė 2014 m.
balandžio mėn. BGPD numatomi sunkumų patiriančių bankų pertvarkymo nenaudojant
mokesčių mokėtojų pinigų būdai, įgyvendinant principą, kad nuostolius pirmiausia turi
padengti akcininkai ir kreditoriai, o ne valstybė. 2019 m. balandžio mėn. Parlamentas
patvirtino teisėkūros procedūras (žr. G punktą), kuriomis siekiama iš dalies pakeisti
BGPD, visų pirma kad galimybės padengti nuostolius ir rekapitalizuoti bankus būtų
kuriamos laikantis tarptautinių standartų.
G. KRD ir KRR
Taikant minimalius kapitalo reikalavimus nustatoma, kiek kapitalo privalo turėti bankas,
kad jis būtų laikomas saugiu veikti ir galėtų padengti savo veiklos nuostolius.
Finansų krizė parodė, kad ankstesni reguliavimo tikslais taikomi minimalaus kapitalo
reikalavimai iš tiesų buvo per maži ištikus didelei krizei. Todėl tarptautiniu lygmeniu
susitarta padidinti atitinkamas minimalias ribines vertes („Bazelis III“ principai). 2013 m.
balandžio mėn. Parlamentas priėmė du teisės aktus, kuriais į ES teisę perkeliami
bankams taikomi riziką ribojantys kapitalo reikalavimai: ketvirtąją Kapitalo reikalavimų
direktyvą (KRD) ir Kapitalo reikalavimų reglamentą (KRR). KRD ir KRR įsigaliojo
2014 m. sausio 1 d.
Visiems ES bankams taikomas bendras taisyklių sąvadas suvienodino veiklos sąlygas
bendrojoje rinkoje. Parlamento priimtuose teisės aktuose dar reikėjo galutinai nustatyti
tam tikras technines detales. Todėl Komisijai buvo suteikti įgaliojimai parengti
papildomus teisės aktus (vadinamąsias 2-ojo lygio priemones), kuriomis nustatomos
trūkstamos techninės detalės.
2016 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė išsamų reformų siekiant iš dalies pakeisti KRD
ir KRR nustatytas taisykles rinkinį. Parlamente vienu metu vyko derybos dėl abiejų
šių pasiūlymų dėl teisės aktų, iš dalies keičiančių KRD ir KRR. 2018 m. birželio mėn.
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas priėmė išsamų pranešimą dėl pasiūlymų
iš dalies pakeisti KRD ir KRR. 2019 m. birželio mėn. iš dalies pakeista Kapitalo
reikalavimų direktyva (KRD V) ir Kapitalo reikalavimų reglamentas (KRR II) paskelbti
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
H. EIDS
2015 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo
akto, kuriuo siekiama bankų sąjungą papildyti dar vienu elementu, būtent Europos
indėlių draudimo sistema (EIDS). Komisijos pirminis pasiūlymas buvo grindžiamas
veikiančiomis nacionalinėmis indėlių draudimo sistemomis ir jame rekomenduojama
palaipsniui pradėti taikyti EIDS. Pasiūlymas sukurtas taip, kad nedarytų poveikio
bendroms bankų sektoriaus sąnaudoms (nors didesnės rizikos bankų bus prašoma
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mokėti didesnes įmokas nei saugesnių bankų). Jame taip pat pasiūlytos papildomos
apsaugos priemonės ir bankų rizikos mažinimo priemonės.
2016 m. lapkričio mėn. Europos Parlamento pranešėja paskelbė savo pranešimo
projektą dėl EIDS. Per po to vykusias diskusijas Parlamente ir Taryboje galutiniame
etape išryškėjo skirtingos pozicijos dėl sistemos struktūros. Kad būtų lengviau rasti
bendrą sprendimą, 2017 m. spalio mėn. Komisija paskelbė papildomą komunikatą,
kuriame pasiūlė keletą EIDS struktūros variantų. 2020 m. gruodžio mėn. trys ES
institucijos parengė darbo dokumentą, kuriame susitarė dėl 2021 m. teisėkūros
prioritetų, įskaitant EIDS. 2021 m. birželio mėn. vykusiame Euro zonos aukščiausiojo
lygio susitikime vadovai pakartojo visapusišką įsipareigojimą baigti kurti bankų
sąjungą ir paprašė Euro grupės nedelsiant susitarti dėl nuoseklaus darbo plano ir jo
tvarkaraščio. Tačiau 2022 m. birželio 16 d. priimdama pareiškimą dėl bankų sąjungos
ateities Euro grupė susitarė pirmiausia sutelkti dėmesį į bendros bankų krizių valdymo
sistemos ir nacionalinių indėlių garantijų sistemų stiprinimą. Visi kiti elementai, kuriais
siekiama sustiprinti ir baigti kurti bankų sąjungą, bus persvarstomi vėliau.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Atsižvelgdamas į realios EPS sukūrimo veiksmų planą, Parlamentas 2012 m. lapkričio
20 d. priėmė rezoliuciją „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“, kurioje
pateikė rekomendacijas Komisijai sukurti tikrą bankų sąjungą. 2013 ir 2014 m.
teisėkūros procedūra priėmęs aktus dėl BPM, BPeM, IGS, BGPD ir KRD IV,
Parlamentas svariai prisidėjo prie tikros bankų sąjungos sukūrimo.
Šiais teisėkūros procedūra priimtais aktais Parlamentui suteiktas vaidmuo tikrinti naujai
įsteigtas institucijas. Vykdydamas savo priežiūros (pagal BPM) funkciją ECB atsiskaito
Parlamentui ir Tarybai. Jo atskaitomybės Parlamentui elementai nustatyti Parlamento
ir ECB tarpinstituciniame susitarime (TIS).
Iki šiol Ekonomikos ir pinigų politikos komitete įvyko 23 eiliniai BPM Priežiūros valdybos
pirmininko viešieji klausymai (2014 m. kovo mėn., 2014 m. lapkričio mėn., 2015 m. kovo
mėn., 2015 m. spalio mėn., 2016 m. kovo mėn., 2016 m. birželio mėn., 2016 m. lapkričio
mėn., 2017 m. kovo mėn., 2017 m. birželio mėn., 2017 m. lapkričio mėn., 2018 m. kovo
mėn., 2018 m. birželio mėn., 2018 m. lapkričio mėn., 2019 m. kovo mėn., 2019 m.
rugsėjo mėn., 2019 m. gruodžio mėn., 2020 m. gegužės mėn., 2020 m. spalio mėn.,
2021 m. kovo mėn., 2021 m. liepos mėn., 2021 m. spalio mėn., 2022 m. kovo mėn. ir
2022 m. birželio mėn.).
Ta pati procedūra taikoma Bendrai pertvarkymo valdybai, kurios pirmininkas bent kartą
per kalendorinius metus dalyvauja klausyme kompetentingame Parlamento komitete
dėl Valdybos pertvarkymo užduočių vykdymo. Iki šiol Ekonomikos ir pinigų politikos
komitete įvyko 20 eilinių BPV viešųjų klausymų (2015 m. birželio mėn., 2016 m. sausio
mėn., 2016 m. liepos mėn., 2016 m. gruodžio mėn., 2017 m. kovo mėn., 2017 m. liepos
mėn., 2017 m. gruodžio mėn., 2018 m. kovo mėn., 2018 m. liepos mėn., 2018 m.
gruodžio mėn., 2019 m. balandžio mėn., 2019 m. liepos mėn., 2019 m. gruodžio mėn.,
2020 m. gegužės mėn., 2020 m. spalio mėn., 2021 m. kovo mėn., 2021 m. liepos mėn.,
2021 m. gruodžio mėn., 2022 m. kovo mėn. ir 2021 m. liepos mėn.).
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/634376/IPOL_BRI(2019)634376_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/634362/IPOL_BRI(2019)634362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645743/IPOL_BRI(2020)645743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645729/IPOL_BRI(2020)645729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659640/IPOL_BRI(2021)659640_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689429/IPOL_BRI(2021)689429_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689434/IPOL_BRI(2021)689434_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/689435/IPOL_BRI(2022)689435_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/699515/IPOL_BRI(2022)699515_EN.pdf
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Išsamesnės nuostatos dėl BPV atskaitomybės Parlamentui ir susijusios praktinės
procedūros išdėstytos 2015 m. gruodžio 24 d. paskelbtame Parlamento ir BPV
tarpinstituciniame susitarime.

Marcel Magnus
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/94741/Agreement%20between%20Parliament%20and%20the%20Single%20Resolution%20Board.PDF
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