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BANČNA UNIJA

Bančna unija je nastala kot odziv na finančno krizo in zaenkrat obsega dva
elementa, enotni mehanizem nadzora (SSM) in enotni mehanizem za reševanje.
Namen enotnega mehanizma nadzora je neposredni nadzor nad največjimi in
najpomembnejšimi bankami na evropski ravni, enotni mehanizem za reševanje pa je
namenjen reševanju bank v težavah, tako da so stroški za davkoplačevalce in realno
gospodarstvo čim nižji. Tretji element, evropski sistem jamstva za vloge (EDIS), je
bil sprejet kot zakonodajna prednostna naloga za leto 2021, a je bilo to preklicano
leta 2022.

PRAVNA PODLAGA

Člen 114 in člen 127(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Bančna unija pomembno dopolnjuje ekonomsko in monetarno unijo (EMU) ter notranji
trg, tako da usklajuje odgovornost za nadzor, reševanje in financiranje na ravni EU
ter vsem bankam v območju evra nalaga spoštovanje istih pravil. Ta pravila bankam
narekujejo, da sprejemajo umerjena tveganja, pomoč bankam v težavah pa je urejena
tako, da to čim manj vpliva na realno gospodarstvo in javne finance sodelujočih
držav EU.

DOSEŽKI

A. Časovni načrt za bančno unijo
Decembra 2012 je predsednik Evropskega sveta v tesnem sodelovanju s predsedniki
Evropske komisije, Evropske centralne banke (ECB) in Euroskupine pripravil podroben
in časovno opredeljen načrt za vzpostavitev prave ekonomske in monetarne unije.
Eden od bistvenih delov tega načrta je bila priprava bolj povezanega finančnega okvira,
tj. bančne unije.
B. Dogovor o enotnem mehanizmu nadzora
Marca 2013 sta Parlament in Svet dosegla politični dogovor o vzpostavitvi prvega
stebra bančne unije – enotnega mehanizma nadzora, ki zajema vse banke v evrskem
območju. V bančni uniji lahko sodelujejo tudi države članice zunaj evrskega območja.
Enotni mehanizem nadzora, ki deluje od novembra 2014, spada k ECB, z njim pa se
izvaja neposredni nadzor nad največjimi in najpomembnejšimi bančnimi skupinami,
medtem ko nacionalni nadzorniki še naprej izvajajo nadzor nad drugimi bankami,
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končno odgovornost pa nosi ECB. Merila za določanje, ali so banke pomembne in
naj jih zato neposredno nadzoruje ECB, so določena v uredbi o enotnem mehanizmu
nadzora in okvirni uredbi o tem mehanizmu ter se nanašajo na velikost banke, njen
gospodarski pomen, čezmejne dejavnosti in potrebo po neposredni javni podpori. Ker
se ta merila spreminjajo, se lahko čez čas spremeni tudi število bank, ki jih neposredno
nadzoruje ECB, ta pa lahko banko tudi kadar koli uvrsti med pomembne banke, če je
to potrebno, da bi lahko dosledno izvajala stroge nadzorne standarde.
Da bi preprečili morebitno nasprotje interesov, sta organizacijska in operativna vloga
ECB na področju nadzora in denarne politike ločeni z jasnimi pravili.
C. Celovita ocena
ECB je pred začetkom izvajanja nadzornih pristojnosti opravila celovito oceno, in sicer
je pregledala kakovost sredstev in odziv v izjemnih situacijah (tako imenovani stresni
test). S tem je želela izboljšati preglednost nad bilancami stanja bank, kar omogoča
zanesljive izhodiščne podatke. Rezultati celovite ocene, objavljeni 27. oktobra 2014,
so pokazali, da je imelo 25 od 130 sodelujočih bank premalo kapitala.
Ko se začne izvajati neposredni nadzor nad banko, se pregleda njeno „finančno
zdravje“. Ko je na primer Bolgarija zaprosila za tesnejše sodelovanje med bolgarsko
centralno banko in ECB, je ta celovito ocenila šest bolgarskih bank in julija 2019
objavila rezultate. ECB je julija 2021 zaključila celovito oceno dveh italijanskih bank,
ene estonske banke in ene litovske banke.
D. Enotni mehanizem za reševanje
Marca 2014 sta Parlament in Svet dosegla politični dogovor o vzpostavitvi drugega
stebra bančne unije – enotnega mehanizma za reševanje. Z njim naj bi učinkovito
upravljali propad bank v bančni uniji, ki bi se lahko v prihodnosti pojavili, tako da bi
bili stroški za davkoplačevalce in realno gospodarstvo čim manjši. Če je torej potreben
ukrep, je osrednji organ, enotni odbor za reševanje, pristojen za odločitev o začetku
postopka reševanja banke, na operativni ravni pa se odločitev nato izvaja v sodelovanju
z ustreznimi nacionalnimi organi. Enotni odbor za reševanje je kot neodvisna agencija
EU začel delovati januarja 2015, polno operativen pa je postal januarja 2016.
Odbor je junija 2017 sprejel prvo odločitev v zadevi Banco Popular. Vendar se je SRB
odločil, da junija 2017 ne bo sprejel ukrepa za reševanje v zvezi z Banca Popolare
di Vicenza in Veneto Banca, februarja 2018 glede ABLV Bank AS in njene hčerinske
družbe ABLV Bank Luxembourg S.A. ter avgusta 2019 v zvezi s podjetjem AS PNB
Banka.
E. Enotni sklad za reševanje
Pravila, ki urejajo bančno unijo, zagotavljajo, da bodo morebitno reševanje v prvi vrsti
financirali delničarji, po potrebi deloma tudi upniki banke. Hkrati pa je zdaj na voljo
še en vir financiranja, ki se lahko uporabi, če sredstva delničarjev in upnikov banke
ne bi zadostovala, namreč -enotni sklad za reševanje-, ki ga upravlja enotni odbor za
reševanje. Banke bodo svoj prispevek v sklad vplačale v osmih letih. Ciljna velikost
sklada je določena na 1 % kritih vlog do konca leta 2023. Od julija 2021 znaša enotni
sklad za reševanje približno 52 milijard EUR. Ob upoštevanju trenutne letne rasti kritih
vlog bo v skladu nazadnje skoraj 70 milijard EUR. Novembra 2020 se je Euroskupina
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dogovorila, da bo skupni varovalni mehanizem leta 2022 vključen v enotni sklad za
reševanje (po potrebi s kreditno linijo evropskega mehanizma za stabilnost).
F. Direktiva o sanaciji in reševanju bank
V direktivi o sanaciji in reševanju bank, ki jo je Parlament sprejel aprila 2014, so
določena nova pravila o porazdelitvi bremena, ki se uporabljajo pri reševanju bank.
Določa načine reševanja bank, ki so v težavah, brez uporabe javnih sredstev, pa
tudi, da morajo izgube kriti v prvi vrsti delničarji in upniki, ne pa da bi se v ta namen
uporabljala državna sredstva. Parlament je aprila 2019 sprejel zakonodajne postopke
za spremembo te direktive, zlasti zato, da bi vključili mednarodne standarde v zvezi
z zmožnostjo pokrivanja izgub in dokapitalizacije (gl. točko G).
G. Direktiva in uredba o kapitalskih zahtevah
Minimalne kapitalske zahteve določajo, koliko kapitala mora imeti banka, da lahko
varno posluje in sama krije izgube iz poslovanja. Finančna kriza je pokazala, da
so bile regulativne minimalne kapitalske zahteve, ki so veljale pred tem, dejansko
prenizke za krizo večjih razsežnosti. Zato je bila na mednarodni ravni sprejeta odločitev
o zvišanju minimalnih mejnih vrednosti (načela Basel III). Parlament je aprila 2013
sprejel zakonodajna akta, s katerima so bile te bonitetne kapitalske zahteve za banke
prenesene v evropsko zakonodajo, in sicer četrto direktivo o kapitalskih zahtevah in
uredbo o kapitalskih zahtevah: ki sta začeli veljati januarja 2014.
Z enotnimi pravili, ki veljajo za vse banke v EU, se enačijo konkurenčni pogoji
na enotnem trgu. V zakonodajnih aktih, ki jih je sprejel Parlament, so nekatere
tehnične podrobnosti ostale nedoločene, zato je bila Komisija pooblaščena, da pripravi
dopolnilne zakonodajne akte (tako imenovane ukrepe na drugi stopnji), v katerih bo
določila še manjkajoče tehnične podrobnosti.
Novembra 2016 je predstavila celovit sveženj reform za spremembo pravil iz direktive
in uredbe o kapitalskih zahtevah. Pogajanja o obeh zakonodajnih predlogih so
v Parlamentu potekala vzporedno. Parlamentarni Odbor za ekonomske in monetarne
zadeve je popolno poročilo o predlogih sprememb sprejel junija 2018. Dopolnjena
direktiva in uredba o kapitalskih zahtevah sta bili v Uradnem listu Evropske unije
objavljeni junija 2019.
H. Evropski sistem jamstva za vloge
Komisija je novembra 2015 predstavila zakonodajni predlog, s katerim želi bančni
uniji dodati še en element – evropski sistem jamstva za vloge. Prvotni predlog temelji
na že obstoječih nacionalnih sistemih zajamčenih vlog, v njem pa Komisija priporoča
postopno uvedbo evropskega sistema jamstva za vloge. Predlagani akt je zasnovan
tako, da je na splošno stroškovno nevtralen za bančni sektor (bolj tvegane banke bodo
sicer morale plačati višje prispevke kot manj tvegane), v njem pa so predlagana tudi
dopolnilna jamstva in ukrepi za zmanjšanje bančnih tveganj.
Poročevalka Evropskega parlamenta je novembra 2016 objavila osnutek poročila
o evropskem sistemu jamstva za vloge. V razpravah, ki so sledile v Parlamentu in
Svetu, so se pokazale razlike v stališčih o zasnovi sistema v zaključni fazi. Za boljši
napredek je Komisija oktobra 2017 objavila dodatno sporočilo, v katerem je predlagala
nekaj možnosti za zasnovo tega sistema. Decembra 2020 so se tri institucije EU
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dogovorile o zakonodajnih prednostnih nalogah za leto 2021, ki vključujejo sistem
jamstva za vloge v ustreznem delovnem dokumentu. Voditelji in voditeljice so na vrhu
držav evro območja junija 2021 ponovno poudarili svojo polno zavezanost dokončanju
bančne unije in Euroskupino pozvali, naj se nemudoma dogovori o postopnem
in časovno opredeljenem delovnem načrtu. Euroskupina pa je, glede na izjavo
o prihodnosti bančne unije z dne 16. junija 2022, dosegla dogovor, da se bo najprej
osredotočila na okrepitev skupnega okvira za krizno upravljanje bank in nacionalnih
sistemov jamstev za vloge. Vsi preostali elementi za okrepitev in dokončanje bančne
unije bi se pregledali šele naknadno.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je v odzivu na časovni načrt za pravo ekonomsko in monetarno unijo
20. novembra 2012 sprejel resolucijo z naslovom „Na poti k pravi ekonomski
in monetarni uniji“ s priporočili Komisiji za vzpostavitev resnične bančne unije.
S sprejetjem zakonodajnih aktov o enotnem mehanizmu nadzora, enotnem mehanizmu
za reševanje, sistemu jamstva za vloge, direktivi o sanaciji in reševanju bank ter četrti
direktivi o kapitalskih zahtevah leta 2013 in 2014 je Parlament precej pripomogel
k vzpostavljanju resnične bančne unije.
S temi zakonodajnimi akti je Parlament dobil vlogo pri nadzoru nad novoustanovljenimi
institucijami. ECB v svoji nadzorni vlogi (tj. enotni mehanizem nadzora) odgovarja pred
Parlamentom in Svetom. Podrobnosti o njeni odgovornosti do Parlamenta so določene
v medinstitucionalnem sporazumu med Parlamentom in ECB.
Do zdaj je bilo v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve organiziranih
23 rednih javnih predstavitev predsednika enotnega mehanizma nadzora (marca 2014,
novembra 2014, marca 2015, oktobra 2015, marca 2016, junija 2016, novembra 2016,
marca 2017, junija 2017, novembra 2017, marca 2018, junija 2018, novembra 2018,
marca 2019, septembra 2019, decembra 2019, maja 2020, oktobra 2020, marca 2021,
julija 2021, oktobra 2021, marca 2022 in junija 2022).
Isti postopek velja za enotni odbor za reševanje, čigar predsednik oziroma predsednica
vsaj enkrat v koledarskem letu sodeluje na predstavitvi o tem, kako odbor izvaja naloge
reševanja, ki jo organizira pristojni odbor Parlamenta. Do sedaj je bilo v Odboru za
ekonomske in monetarne zadeve 20 javnih predstavitev enotnega odbora za reševanje
(junija 2015, januarja 2016, julija 2016, decembra 2016, marca 2017, julija 2017,
decembra 2017, marca 2018, julija 2018, decembra 2018, aprila 2019, julija 2019,
decembra 2019, maja 2020, oktobra 2020, marca 2021, julija 2021¸ decembra 2021,
marca 2022 in julija 2022).
Podrobnosti o odgovornosti enotnega odbora za reševanje do Parlamenta in s tem
povezana praktična ureditev so določene v medinstitucionalnem sporazumu med
Parlamentom in odborom, ki je bil objavljen 24. decembra 2015.

Marcel Magnus
09/2022
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