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VARAUTUMISJÄRJESTELY PANKKIUNIONIA VARTEN
”Jäsenvaltiot sopivat yhteisestä varautumisjärjestelystä pankkiunionia
varten taatakseen yhteisen kriisinratkaisumekanismin uskottavuuden.
Varautumisjärjestely otettaisiin käyttöön vasta viimeisenä keinona
suojaamaan veronmaksajia, jotta heidän varojaan ei käytetä kaatumassa
olevien pankkien pelastamiseen. Tämä puolestaan vahvistaa luottamusta
euron vakauteen. Se liittyy olennaisena osana pankkiunionin viimeistelyyn.”
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker

Komissio esittää tiedonannossaan vision siitä, miten tiettyjä rahoitusjärjestelyjä, jotka ovat olennaisia euroalueelle ja koko
EU:lle, voidaan kehittää EU:n rahoituksen puitteissa nyt ja tulevaisuudessa. Yksi tällainen keino voisi olla pankkiunionia varten perustettava varautumisjärjestely.

VARAUTUMISJÄRJESTELY PANKKIUNIONIA VARTEN
Varautumisjärjestely on eräänlainen turvaverkko. Pankkiunionissa varautumisjärjestely otettaisiin käyttöön silloin, kun
yhteisellä kriisinratkaisurahastolla ei tilapäisesti ole riittäviä resursseja vaikeuksissa olevien pankkien ongelmien ratkaisemiseksi senkään jälkeen, kun tappioita on kohdennettu pankkien osakkeenomistajille ja velkojille.
Jäsenvaltiot sopivat jo vuonna 2013 varautumisjärjestelyn perustamisesta yhteiselle kriisinratkaisurahastolle. Nyt neljä
vuotta myöhemmin varautumisjärjestely ei ole vieläkään valmis. Puheenjohtaja Junckerin unionin tilaa vuonna 2017 käsittelevässä puheessa korostettiin, että tällainen varautumisjärjestely olisi otettava käyttöön mahdollisimman nopeasti.
Komissio ehdottaa, että varautumisjärjestelystä tulee osa tulevaa Euroopan valuuttarahastoa. Tämä on tärkeä toimi pankkiunionin viimeistelemiseksi.

Vakautumisjärjestelyn ominaispiirteitä
▶ Se lisää luottamusta Euroopan pankkisektoriin toimimalla viimeisenä suojakeinoja, jos olosuhteet heikkenevät.
▶ Se aktivoidaan tilanteessa, jossa yhteisellä kriisinratkaisurahastolla ei tilapäisesti ole riittävästi varoja yhden tai useamman kaatuvan pankin kriisinratkaisua varten.
▶ Sillä varmistetaan, että veronmaksajien ei tarvitse maksaa kaatumassa olevien pankkien kriisinratkaisua, vahvistamalla
kriisinratkaisumekanismia ja perimällä kustannukset pankkisektorilta.

KRITEERIT, JOTKA VARAUTUMISJÄRJESTELYN ON TÄYTETTÄVÄ
▶ Se on julkisen talouden kannalta neutraali – kaikki varautumisjärjestelystä suoritetut maksut olisi perittävä takaisin
pankkisektorilta.
▶ Se on riittävän suuri, jotta se voi toimia uskottavana turvaverkkona.
▶ Varat saadaan nopeasti käyttöön, kun pankki puretaan.
▶ Se on myös pankkiunioniin osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden käytettävissä.

MITEN VARAUTUMISJÄRJESTELY TOIMII?
▶ Se on tarvittaessa nopeasti käytettävissä.
▶ Euroopan valuuttarahasto tarjoaa luottojärjestelyjä ja/tai takauksia yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle.
▶ Pankkiunioniin osallistuvilta euroalueen ulkopuolisilta jäsenvaltioilta vaaditaan vastaavat luottojärjestelyt.
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