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Kokkuvõte 
I 2008.–2012. aasta üleilmsel finantskriisil ning sellele järgnenud majandus- ja euroala 
riigivõlakriisil oli pikaajaline mõju ELi majanduskasvule ja eelarvestabiilsusele. Seda 
süvendasid ELi finantssüsteemi nõrkus, kehtivad ebapiisavad poliitikavahendid, seire- 
ja õiguskeskkond ning euroala puudulik institutsiooniline raamistik. 

II EL on neist kriisidest õppinud ja neile reageerinud. Euroopa Kontrollikoda (edaspidi 
„kontrollikoda“) on avaldanud nende kriiside algusest peale mitu asjakohast 
eriaruannet. Käesolevas ülevaates, mis ei ole audit, kirjeldame viimase kümnendi 
jooksul toimunut, lahendamist vajavaid ülesandeid, võimalikke riske või poliitikas 
leiduvaid lünki. Dokumendi koostamisel lähtume oma varasematest audititest ja 
muudest ELi institutsioonide või asutuste ning teiste asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide ülevaadetest. Meie ülevaade annab õigeaegse kokkuvõtte 
käimasolevast arutelust selle üle, kuidas tulevaste katsumustega toime tulla. 

III Kirjeldame finants- ja institutsioonilisi reforme. EL karmistas pankade 
reguleerimist ja järelevalvet ning lõi raamistiku nende korrakohaseks kriisilahenduseks. 
Loodi Euroopa järelevalveasutused ning karmistati pankade ja nende 
järelevalveasutuste mikro- ja makrotasandi usaldatavusnõudeid. Lisaks loodi uusi 
institutsioone ja võeti poliitikameetmeid ELi majanduse kooskõlastamiseks ja 
raskustesse sattunud liikmesriikide toetamiseks. 

IV Need regulatiivsed ja institutsioonilised meetmed koos märkimisväärse rahalise ja 
majandusliku toetusega raskustes olevatele pankadele ja liikmesriikidele muutsid ELi 
majanduse vastupidavamaks. Pankadele on pandud kohustus parandada oma 
kapitalipuhvreid ning riski- ja likviidsusjuhtimist. Nad on asunud probleemsete laenude 
arvu vähendama. 

V Toome välja järelejäänud katsumused. Finantssektoris on need näiteks pankade 
vähene kasumlikkus; viivislaenud, mille arv küll väheneb, ent on teatud liikmesriikides 
siiski suur; pankade kriisilahenduskõlblikkus ning vajadus viia lõpule pangandusliidu 
loomine ja töötada välja kapitaliturgude liit. 

VI Riigiabi meetmed pankade toetamiseks ja eelarvestiimulid aitasid küll kriisi 
varases etapis majandust stabiliseerida, ent tõid kaasa valitsemissektori võla 
märkimisväärse suurenemise. See koos turu kahtlustega euroala institutsioonilise 
struktuuri vastupanuvõime kohta pani suure surve alla teatud liikmesriikide 
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riigivõlakirjade tootlikkuse ja nende krediidireitingu ning riigivõlakriis mõjutas 
omakorda pangandussektoreid ja majandust laiemalt. 

VII EL on võtnud olulisi meetmeid pankade ja riikide vastastikuse sõltuvuse 
vähendamiseks (nn nõiaring), vähendades pankade sõltuvust avaliku sektori 
vahenditest, kui neid ähvardab maksejõuetuse risk, ning töötades välja vajalikud 
instrumendid nende nõuetekohaseks kriisilahenduseks. Liikmesriigid võtsid olulisi 
eelarve- ja majandusmeetmeid riigieelarve liigse puudujäägi vältimiseks, parandades 
seega oma eelarveolukorda. 

VIII Need meetmed 2008.–2012. aasta kriisidele reageerimisel on toonud kaasa 
suurema kontrolli finantssüsteemi üle ning pangandussüsteemi, millel on paremad 
kapitali- ja likviidsuspuhvrid ning kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
võimalused. Konkreetsete finantsasutuste jälgimiseks kasutati reformitud ja uusi 
mikrotasandi usaldatavusnõudeid ning süsteemsete riskide jälgimiseks ja neile 
reageerimiseks kasutatakse makrotasandi usaldatavusnõudeid. 

IX Need meetmed tõid ka kaasa liikmesriikide eelarve- ja majanduspoliitika parema 
seire ja kooskõlastamise. 2010. aastal kasutusele võetud Euroopa poolaasta pakub ELi 
üleselt majanduspoliitika koordineerimiseks vajalikku raamistikku ning meie auditid 
selles valdkonnas näitavad kvaliteetset analüüsi, mis võimaldab teha asjakohaseid 
soovitusi. Üheks probleemiks on aga endiselt nende täieliku või märkimisväärse 
täitmise madal tase. 

X Kriisid mõjutasid ka teisi sektoreid, mille seast paistavad eriti silma kindlustus, 
pensionifondid ja pangandusteenuseid mittepakkuvad finantsvahendajad. Neist 
sektoritest tulenevate riskide maandamiseks töötati välja poliitikameetmeid. EL on 
töötanud kindlustuse ja pensionide sektorite jaoks välja täiustatud ELi õigusraamistiku 
ning kehtestanud uusi reegleid pangandusteenuseid mittepakkuvate 
finantsvahendajate, tuletisinstrumentide ja väärtpaberite kaudu finantseerimise 
tehingute avaliku järelevalve tugevdamiseks. Ehkki on tehtud märkimisväärseid 
jõupingutusi kõigis liikmesriikides järjepideva ja põhjaliku järelevalve edendamiseks, 
kasutatakse endiselt õiguslikku arbitraaži ning probleeme valmistab järelevalvealane 
ühtsus. 

XI Alates nende loomisest on ELi tasandi järelevalveasutustele antud täiendavaid 
volitusi, kuid enamik olulisi otsuseid tehakse endiselt liikmesriikide tasandil. Meie 
auditites on tuvastatud puudusi vastukäivate riiklike ja ELi huvidega tegelemisel, mida 
pole siiani lahendatud. Lisaks nähakse Euroopa järelevalveasutustele järgmistel 
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aastatel ette rohkem ressursse, kuid see vajab veel järgnevate aastate eelarvetes 
heakskiitmist. 

XII COVID-19 pandeemia on oluline test, millega hinnata ELi majandusliku ja 
finantsarhitektuuri vastupanuvõimet. Pandeemia mõju on palju suurem kui 2008.–
2012. aasta finantskriisil, seda nii majandusliku mõju kui ka riikide reageerimise ulatuse 
poolest, mida tõendavad eelarvemeetmed ja väljatöötamisel olevad sekkumised. 

XIII EL on võtnud pandeemiaga tegelemiseks mitmeid meetmeid. Ajutine vabastus 
riigiabi eeskirjadest ning stabiilsuse ja majanduskasvu pakti üldise vabastusklausli 
aktiveerimine võimaldavad liikmesriikidel koheselt ettevõtlus- ja eelarvepoliitikat 
toetada. Sellele vaatamata oleneb poliitikameetmete rakendamise võime ja 
pandeemia majanduslik mõju oluliselt liikmesriikide COVID-19 kriisile eelnenud aja 
eelarveseisundist. Rakendada tuleb faasilisi reforme, iseäranis liikmesriikides, mille 
majanduskasv on aeglane ja/või võlg suur. COVID-19 kriisiga kaasneb oht, et ELi 
majanduslikud erinevused suurenevad.  
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Sissejuhatus 

Taust 

01 2008. aasta üleilmsest majanduskriisist on möödunud enam kui 10 aastat, ent 
selle mõju Euroopa riikide majandusele on olnud väga suur. 2010. aastaks kannatas 
Euroopa panganduse ja euroala võlakriisi käes, tegi märkimisväärseid avaliku sektori 
kulutusi ja elas üle suurima majanduslanguse ELi asutamisest alates. Kriisidel oli 
pikaajaline mõju mitme liikmesriigi majandusele. 

02 Kriisidel olid struktuurilised mõjud. Komisjoni 2016. aasta kevade 
majandusprognoos1 näitab, et euroala potentsiaalne majanduskasv langes 1,9%-lt 
aastatel 2000–2008 0,5%-le aastatel 2009–2014. Lisaks näitab see, et ELis kokku 
tehtud investeeringud langesid aastatel 2008–2013 umbes 20% ning vaatamata 
taastumisele ja uuele ELi investeerimiskavale ei ole investeerimine (% SKPst) endiselt 
saavutanud kriisieelset taset. ELi riikide valitsemissektori kumuleeritud võlamäär, 
mis oli juba enne kriisi kõrge (vahemikus 60% kuni 70%SKPst), ei langenud kriisile 
järgneva kümnendi jooksul alla 80%. 

03 Kriisidele reageerimine hõlmas institutsioonide ülesehitamist ELi või 
valitsustevahelisel tasemel: Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, 
pangandusliit, ajutine Finantsstabiilsuse Fond, Euroopa stabiilsusmehhanism ja 
Euroopa Eelarvenõukogu. 

04 Meetmed hõlmasid ka intensiivset ELi reformikava paremaks reguleerimiseks, 
järelevalveks, kriiside nõuetekohaseks lahendamiseks ning raskustesse sattunud 
liikmesriikide majanduslikuks kooskõlastamiseks ja toeks. Nende seas olid täiustatud 
mikro- ja makrotasandi usaldatavusnõuded pankadele ja nende järelevalveorganitele, 
uus kriisiohjamise raamistik maksejõuetutele või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävatele 
pankatele, kapitaliturgude liidu tegevuskava, ajutine Euroopa Stabiilsusmehhanism, 
stabiilsuse ja majanduskasvu pakti reformid, suurem majanduslik kooskõlastamine 
Euroopa poolaasta raames, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus, 
Euroopa stabiilsusmehhanism (loodud valitsustevahelise institutsioonina) ja Euroopa 
Keskpanga rahapoliitilised otsetehingud. 

                                                      
1 Euroopa Komisjon, „2016. aasta sügisene majandusprognoos: mõõdukas kasv keerulistel 

aegadel”, lk 64, november 2016. 
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05 COVID-19 pandeemia on põhjustanud majandusšoki, mis on alles alanud. Hea 
taastumine sõltub sellest, kas suudame eelmise kriisi õppetundidega arvestada ja 
väljatoodud nõrkusi silmas pidada. Lisaks eelmise kriisi järelmõjudele on COVID-19 
toonud endaga kaasa mitmeid uusi katsumusi. 

Ülevaate ulatus ja käsitlusviis  

06 Käesolev ülevaade ei ole audit. Kohtusime ja konsulteerisime peamiste 
asjaomaste ELi tasandi institutsioonide ja asutustega (komisjoni majandus- ja 
rahandusküsimuste peadirektoraat ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja 
kapitaliturgude liidu peadirektoraat, Euroopa Keskpank, Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, Ühtne Kriisilahendusnõukogu, Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve) ning vaatasime läbi suure hulga ELi eeskirju, suuniseid ja uuringuid, mis 
avaldati kümnendi jooksul kriisist alates. Ülevaates tehakse ka kokkuvõte kriisist alates 
avaldatud valdkonnaga seotud mitmete eriaruannete leidudest.  

07 Ülevaadet peeti oluliseks selleks, et hinnata ELi meetmeid kümnend pärast kriisi. 
Ülevaate tegemisel muutis COVID-19 kriis selle töö veelgi asjakohasemaks ning see 
annab õigeaegse ülevaate käimasolevast arutelust selle üle, kuidas reageerida 
tulevastele katsumustele. Esitame kokkuvõtte peamistest meetmetest, mida EL 
kriisidele reageerimisel võttis, millist edu saavutati, millised on järelejäänud ülesanded, 
võimalikud riskid ja poliitika puudused, ning anname teavet COVID-19 kriisile 
reageerimiseks võetud esimeste sammude kohta, täiendades muid kaasnevaid töid, 
mida oleme sellel teemal teinud2. 

08 Meie ülevaates kirjeldatakse viimase finantskriisi peamisi põhjuseid ning tegureid, 
mis viisid euroala ja ELi võla- ja majanduskriisini. Anname ülevaate järgnevast: 

1) ELi institutsiooniline ja poliitikavaldkonna reageering finantskriisile ning 
katsumused, millega õigusvaldkond, järelevalve ning süsteemi erinevate sektorite 
ettevõtjad senini silmitsi seisavad; 

                                                      
2 Euroopa Kontrollikoja COVID-19-ga seotud töö hõlmab järgnevat: kontrollikoja arvamus 

nr 3/2020 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamist käsitleva ELi määruse 
muutmise kohta vastusena COVID-19 puhangule; koostamisel olev ülevaade ELi panuse 
kohta COVID-19-ga seotud rahvatervisealasesse reageerimisse; koostamisel olev ülevaade 
COVID-19-st tuleneva ELi majanduse koordineerimisega seotud meetmetest ja 
väljakutsetest. 
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2) ELi institutsiooniline ja poliitikaalane reaktsioon riigivõlakriisile, sh peamised 
valdkonnad, kus on toimunud edasiminek ja need, kus seistakse endiselt silmitsi 
lahendamist vajavate ülesannetega; ja 

3) COVID-19 kriisi esialgne nähtav mõju ülevaate tegemise ajal, ELi esimene 
reaktsioon ja praegused katsumused. 
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Finants- ja euroala võlakriisi peamised 
põhjused ELis 

2008. aasta finantskriisi peamised põhjused ELis 

09 2008. aasta üleilmne finantskriis sai alguse USA kinnisvaraturult, kui lõhkes kõrge 
riskisusega hüpoteeklaenudest tingitud kinnisvaramull. Selle tulemuseks olid pankade 
suured kahjumid ning kriis levis 2008. aastal peamiselt väärtpaberistatud laenude 
kaudu ka ELi. Lisaks sellele, et kriisi võimendasid ELi finantssüsteemi olemasolevad 
puudused, paljastas see ka ELi ja liikmesriikide järelevalvesüsteemide, 
poliitikavahendite ja õiguskeskkonna puudused. 

10 Kuna ELi liikmesriikide majandus- ja finantstingimused ja -poliitika on erinevad, oli 
kriisil liikmesriikides ka erinev mõju. Vaatamata sellele olid kriisil mõned ühised 
põhjused, mis tulenesid ELi finantssüsteemist – näiteks õigus- ja järelevalveraamistik 
ning majandusjuhtimise kord (vt tabel 1). 

Tabel 1. Ülevaade ELi finantskriisi peamistest põhjustest 

Valdkond Peamised põhjused 

Finantssüsteem 

o nõrk äriühingu üldjuhtimine ja riskijuhtimine, kus riske ei 
jälgitud ega juhitud ettevõttesiseselt piisavalt, iseäranis 
laenude taotlemise ja andmise protsessis (laenude 
väljastamine), riskipositsioonide koondumisel 
konkreetsetesse varadesse (näiteks mõnedes liikmesriikides 
kinnisvararisk) ja teatud keeruliste finantstoodete puhul, mis 
ei kuulunud tollal ühegi määruse rakendusalasse; 

o vähesed kapitali- ja likviidsuspuhvrid võrreldes 
riskitasemega, kusjuures mitme olulise institutsiooni 
omakapital moodustas kriisi ajal vähem kui 3% nende 
bilansist; ja 

o pankrotti minemiseks liiga suurte pankade maksejõuetus 
(nt Lehman Brothers USAs) või suurte ELi pankade 
maksejõuetuse risk, mis pani kogu pangandussektori 
süsteemse surve alla. 
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Õigus- ja 
järelevalve 
raamistik 

o ebapiisav mikrotasandi usaldatavusjärelevalve 
ettevõttesisese riskijuhtimise kvaliteedi ning kapitali ja 
likviidsuse adekvaatsuse üle; 

o liikmesriikide erinevad eeskirjad siseturu piires ning piiri- ja 
turuüleselt tegutsevate finantseerimisasutuste nõrk 
kooskõlastamine ELi tasandil ning 

o puuduvad kriisilahenduse ja piisavad sundlõpetamise 
mehhanismid finantseerimisasutustele ning puuduv ELi 
raamistik, et tegeleda piiriüleste finantseerimisasutuste 
maksejõuetusega. 

Majanduse 
juhtimine 

o kriisieelsed madalad intressimäärad andsid oma osa 
kinnisvaramulli tekkesse; 

o makromajanduslik tasakaalustamatus, mis kriisile eelnes, jäi 
suuresti tähelepanuta ning ei kehtestatud ühtegi ELi 
makrotasandi usaldatavusraamistikku süsteemsetele 
riskidele; ja 

o kõrge võlatase, mis kogunes kriisi eel või selle tulemusena 
finantseerimisasutustes ja laiemas majanduses koos teatud 
euroala liikmesriikide tasakaalustamata kasvuga. See 
suurendas survet riigivõlakirjade tootlusele ja finantsilist 
ebakindlust ning raskendas kapitaliturgudelt vahendite 
saamist, kuna need vajasid kriisi süvenedes abi. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Euroala riigivõlakriisi peamised põhjused 

11 Enne kriisi oli teatud liikmesriikides riigi rahanduse seire ja kontroll nõrk ning 
eelarvepuhvrid väikesed. Samuti oli nõrk ELi tasandil majanduspoliitika 
koordineerimine, mis võimaldas näiteks majanduse põhinäitajate halvenemist, 
konkurentsivõime vähenemist ning paindumatuid tööjõu- ja tooteturge. Lisaks tõi 
vastupidava riigiülese pangandusjärelevalve ja pankade kriisilahendusraamistiku 
puudumine kaasa killustumise ja ohu, et tekib pankade ja riikide vastastikuse sõltuvuse 
nõiaring. 

12 Finantskriis tõi pangandussektoris kaasa suuri kahjumeid. Sellele järgnenud 
päästeabi pani suure pinge valitsemissektori võlaturule, mida süvendasid investorite 
kahtlused euroala struktuuri vastupanuvõimes ja valitsemissektori võlatasemete 
jätkusuutlikkuses, mis omakorda mõjutas majandust. Ehkki pankadele antud riigiabi, 
maksutulu vähenemine ja muud automaatsed tasakaalustusmehhanismid aitasid kõik 
majandust kriisi varases faasis stabiliseerida, tõid need ka kaasa juba niigi kõrge 
valitsemissektori võlataseme märkimisväärse suurenemise. 
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13 Alates 2009. aastast avaldas valitsemissektori võla suurenemine teatud 
liikmesriikides survet riigivõlakirjade tootlusele ja krediidireitingutele ja pani 
investorid isegi muretsema euroala lagunemise pärast. Liikmesriikide eelarve- ja 
makromajanduslikud olud olid kriisi sisenemisel erinevad ning kapitali väljavool 
teatavatest riikidest suurendas kriisieelset makromajanduslikku tasakaalustamatust. 

14 2010. aasta ELi finantsabiprogrammid Kreekale ja Iirimaale, mida toetasid EKP 
erakorralised rahapoliitilised meetmed, olid ette nähtud selleks, et tegeleda 
eelarveprobleemide ja rahapoliitika ülekandemehhanismiga ning vältida kriisi 
ülekandumist. Seejärel vajasid finantsabi ka Portugal (2011), Hispaania (2012) ja 
Küpros (2013). 

15 Allakäiguspiraal tähendab olukordi, kus pankade nõrkustest ja riikide 
võlakoormusest tulenevad riskid üksteist vastastikku võimendavad. Teatavates 
liikmesriikides tõid pankade jaoks vajalikud päästeabipaketid kaasa riigi suure 
võlakoormuse. Seepeale langes nende pankade varade kvaliteet, kes omasid suures 
mahus oma koduriigi võlakirju, ja nõrgenes pangandussüsteem. Teistes liikmesriikides 
tekitas pankadele raskusi nende enda suur võlakoormus. Paljudes euroala riikides 
registreeriti negatiivne SKP kasv ka 2012. ja 2013. aastal (vastavalt üheksas ja kaheksas 
riigis). 

16 Alates 2012. aastast aitasid euroala institutsioonilised ja õiguslikud meetmed 
pangandussektori olukorda stabiliseerida (pangandusliidu loomine, uued Euroopa 
Keskpanga (EKP) sekkumisvahendid, Euroopa stabiilsusmehhanism jne). Vaatamata 
sellele tabas majanduslangus pangandussektorit viivislaenude suure arvu kaudu, mille 
hulk küll taastumisperioodil (2014–2019) vähenes, ent mis vajavad teatud euroala 
riikides endiselt tähelepanelikku järelevalvet. 

17 2014. aastal teatas komisjon oma ülevaates kriisi kohta, et ka finantsintegratsioon 
võib põhjustada finantsstabiilsuse riske, eriti euroalas, kui seda ei toeta nõuetekohane 
ELi tasandi institutsiooniline raamistik ja majanduspoliitika koordineerimine3. 

  

                                                      
3 Euroopa Komisjoni talituste töödokument: „Economic review of the financial regulation 

agenda chapters 1 to 4“, SWD(2014) 158 final, lk 36. 
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ELi vastus finantskriisile 

Ülevaade 

18 Alates 2009. aastast on võetud mitmeid meetmeid, et parandada ELi ja euroala 
finantssüsteemi vastupanuvõimet. Neid saab rühmitada järgmisteks (vt joonis 1). 

o ELi institutsioonilised meetmed: 

— Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem, sh Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, kolm Euroopa järelevalveasutust ja Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee koos riiklike pädevate asutuste ja järelevalveasutustega; ja 

— euroala ning teiste liituda soovinud liikmesriikide pangandusliit. Praegu 
koosneb pangandusliit Euroopa Keskpanga alla kuuluvast ühtsest 
järelevalvemehhanismist, ühtsest kriisilahenduskorrast, millel on Ühtne 
Kriisilahendusnõukogu, ja ühtsest kriisilahendusfondist. Lisaks on tehtud 
ettepanekuid luua Euroopa hoiuste tagamise skeem. 

o Õiguslikud ja poliitikameetmed: 

— suuremad mikro- ja makrotasandi usaldatavusnõuded pankadele ja nende 
järelevalveasutustele; 

— uus kriisilahenduskord pankadele, mis on maksejõuetud või võivad selleks 
muutuda, mis koosneb hetkel pankade finantsseisundi taastamise ja 
kriisilahenduse direktiivist4 ja ühtse kriisilahenduskorra määrusest5; 

— täiustatud õigusraamistik pangandussektorivälistele asutustele, st 
kindlustuse, tööandjapensioni, pangandusteenuseid mittepakkuvate 
finantsvahendajate ja turu infrastruktuuri sektorid; 

                                                      
4 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja 

investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik. 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega 
kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate 
investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse 
kriisilahendusfondi raames. 
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— kapitaliturgude liit, sh komisjoni tegevuskava6 kapitali- ja 
investeerimisteenuste ühtse turu arendamiseks vajalikule tööle 
keskendumise suurendamiseks. 

Joonis 1. ELi reaktsioon finantskriisile 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Institutsioonide vastus finantskriisile 

Peamised arengud 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem 

19 2010. aastal kehtestas EL kõrgetasemelise finantsjärelevalve eksperdirühm 
aruande (nn Larosière aruanne)7 põhjal kriisile reageeringuna uueks 
järelevalveraamistikuks Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi. 

20 Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on mitmetasandiline mikro- ja makrotasandi 
usaldatavusasutuste süsteem, millega tagatakse järjepidev ja ühtne finantsjärelevalve 
Euroopa Liidus. Sellesse kuuluvad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa 

                                                      
6 Euroopa Komisjon „Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava”, COM(2015) 468 final, 

30. september 2015. 

7 Kõrgetasemelise finantsjärelevalve eksperdirühma aruanne, veebruar 2009. 

ELi vastus finantskriisile
kahele paralleelsele ja omavahel seotud meetmete süsteemile tuginedes

ELi institutsioonilised meetmed
ELi tasandi asutuste, instrumentide, mehhanismide ja 

raamistike loomine

Õiguslikud ja poliitikameetmed
Ettevõtete ja finantsinstrumentide reguleerimise ja järelevalve 

eeskirjad

Koosneb järgnevast:
• Euroopa Süsteemsete Riskide 

Nõukogu
• Euroopa järelevalveasutused 

(EBA, EIOPA ja ESMA)
• Kolme Euroopa 

järelevalveasutuse 
ühiskomitee

• Riikide pädevad asutused

Euroopa 
Finantsjärele-
valve Süsteem 

(ESFS)

Koosneb järgnevast: 
• ühtne järelevalvemehhanism 

(EKP ja riikide pädevad 
asutused)

• ühtne kriisilahenduskord 
(riikide kriisilahendusasutused, 
SRB ja ühtne 
kriisilahendusfond)

• kavandatav Euroopa hoiuste 
tagamise skeem

Pangandusliit 

Koosneb: 

• pankade ja nende 
järelevalve-
asutuste uued 
eeskirjad

• uus kriisiohjamise 
raamistik 

Pangandus-
sektor

Uued usaldatavus-
raamistikud

Kindlustus ja 
pensionid

Koosneb 
tegevuskavast

Kapitaliturgude 
liit 
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järelevalveasutused, riikide ja järelevalve pädevad asutused ning Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee, mille kaudu juhitakse kolme järelevalveasutuse 
kooskõlastamist (vt joonis 2). 

Joonis 2. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

21 „Süsteemne risk“ – finantssüsteemi häire risk, millel võivad olla tõsised 
negatiivsed tagajärjed ELi või ühe või mitme liikmesriigi reaalmajandusele ja siseturu 
toimimisele. Finantsvahendusteenuste osutajad, turud ja taristu võivad olla 
süsteemselt olulised sõltuvalt nende suurusest, seosest teiste finantssüsteemi osadega 
ja nende süsteemile avalduva mõjuga maksejõuetuks jäämisel. Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogul, mis loodi 2010. aastal8, on järelevalvefunktsioon ülesandega 
tuvastada süsteemseid riske ELis ja soovitada meetmeid nende riskide ennetamiseks 
või leevendamiseks. Nende ülesannete täitmiseks nõukogu: 

                                                      
8 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi 

usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
asutamise kohta. 

+ +

EBA ESMA

Liikmesriikide 
Pangandusjärele-

valveasutused

Liikmesriikide
kindlustuse ja 

pensionite 
järelevalveasutused

Liikmesriikide 
väärtpaberiturgude
järelevalveasutused

EIOPA

Euroopa järelevalveasutused

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee

EKP president 
ja 

asepresident

Riikide 
keskpankade või 

makrotasandi 
usaldatavus-
järelevalve 

asutuste juhid

EBA, EIOPA ja 
ESMA 

eesistujad

Euroopa 
Komisjon

Teadusliku 
nõuandekomitee 

ning tehnilise 
nõuandekomitee 

esimehed ja 
aseesimehed

+ +

Haldusnõukogu
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB)
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o tuvastab süsteemsed riskid ja seab need tähtsuse järjekorda; 

o väljastab hoiatusi ja soovitusi ning jälgib, kuidas liikmesriigid, nende 
ametiasutused, komisjon ja ELi finantsjärelevalveasutused selle soovitusi arvesse 
võtavad, kasutades „tegutsemise või selgitamise“ mehhanismi; 

o avaldab arvamust teatud makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete 
nõuetekohasuse kohta enne, kui liikmesriigid või EKP need vastu võtavad9; 

o algatab ja kooskõlastab kogu Euroopa Liitu hõlmavaid stressiteste koostöös 
Euroopa järelevalveasutustega. 

22 Kolmel Euroopa järelevalveasutusel (Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)), mis loodi 2011. aastal10, on oma vastavates 
sektorites sarnase struktuuriga juhtimine, eesmärgid ja funktsioonid (vt I lisa). Nende 
peamine roll on tagada, et riikide pädevad asutused rakendavad järjepidevalt eeskirju 
kogu ELis ning teha koostööd komisjoniga üksikasjalike teisese õiguse aktide 
koostamisel, millega rakendada finantsteenuste määruseid ja direktiive: 

o Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on pankade reguleerimisasutus. EBA tagab 
tõhusad ja järjepidevad usaldatavusnõuded ja järelevalve ning kaitseb 
pangandussektori terviklikkust, tõhusust ja nõuetekohast toimimist. Selle 
peamised ülesanded on panustada pankade Euroopa ühtsete eeskirjade 
kehtestamisse ja väljatöötamisse, edendada järelevalvealast ühtsust ja jälgida ELi 
pangandussektori riske (sh pankade stressitestid). Alates 2020. aastast on EBA 
osalenud ka rahapesuvastase järelevalve kooskõlastamises; 

o Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) on kindlustuse ja 
tööandjapensioni pakkujate reguleerimisasutus. Selle ülesannete seas on 
piiriüleste kindlustusgruppide järelevalve, tarbijate kaitsmine (tagades 
reguleerimise ja järelevalve kõrge, tõhusa ja järjepideva taseme ning aidates 
taasluua usaldust finantssüsteemi vastu); 

o Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on finantsturgude 
reguleerimisasutus. See kaitseb ELi finantssüsteemi stabiilsust, suurendades 

                                                      
9 Kapitalinõuete direktiivi (kapitalinõuete direktiivi IV pakett) artikkel 133 ja kapitalinõuete 

direktiivi artikkel 458 annavad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule volituse neid 
arvamusi vastu võtta. 

10 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega luuakse EBA; määrus (EL) 
nr 1095/2010, millega luuakse ESMA ja määrus (EL) nr 1094/2010, millega luuakse EIOPA. 
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investorikaitset ning edendades stabiilseid ja korrapäraseid finantsturge. Selle 
ülesannete seas on poliitikaalane töö, otsene järelevalve reitinguagentuuride, 
kauplemisteabehoidlate ja väärtpaberistamise registrite üle; kolmandate riikide 
kesksete vastaspoolete tunnustamisotsused ja vastavuse seire; riskianalüüs; liidu 
õiguse rikkumise tuvastamine ning järelevalve ühtsuse suurendamise nimel 
töötamine. 

23 Kolm Euroopa järelevalveasutust teevad koostööd Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitees, mis on foorum teabe vahetamiseks Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga, kooskõlastades nende järelevalvetoiminguid ja sektoriteülest koostööd 
mikrotasandi usaldatavusjärelevalve, sektoriteülese arendustegevuse, 
finantsstabiilsuse riskide ja haavatavuse, jaeinvesteerimistoodete, 
finantskonglomeraatide järelevalve, raamatupidamise ja auditeerimine vallas. 

Pangandusliit 

24 Pangandusliidu eesmärk on tagada, et pangad oleksid vastupidavad ja suutelised 
vastu pidama tulevastele finantskriisidele, vältida olukordi, kus maksumaksjate raha 
kasutatakse raskustes olevate pankade päästmiseks, vähendada turu killustatust 
finantssektori reeglite ühtlustamise abil ning tugevdada finantsstabiilsust euroalal ja 
ELis tervikuna.  

25 Pangandusliit peaks koosnema kolmest sambast (vt joonis 3): 

o 2013. aastal loodud ühtne järelevalvemehhanism (SSM)11, mis koosneb hetkel 
Euroopa Keskpangast ja 19 riigi pädevast asutusest, vastutades otseselt vähem 
oluliste pankade järelevalve eest: 

— ühtne järelevalvemehhanism vastutab EKP kaudu kõige olulisemate pankade 
otsese mikrotasandi usaldatavusjärelevalve eest ja kõigi teiste euroala 
pankade kaudse järelevalve eest (teised liikmesriigid võivad samuti tihedat 
koostööd teha); 

o 2015. aastal loodud ühtne kriisilahenduskord12 koosneb Ühtsest 
Kriisilahendusnõukogust ja liikmesriikide kriisilahendusasutustest: 

                                                      
11 Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa 

Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
poliitikaga. 

12 Määrus (EL) nr 806/2014. 
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— hetkel kuuluvad ühtsesse kriisilahenduskorda 19 riigi kriisilahendusasutused, 
mis vastutavad otseselt kõigi pankade eest, mis ei kuulu Ühtse 
Kriisilahendusnõukogu reguleerimisalasse; 

— Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB) on pangandusliidu sisene keskne 
kriisilahendusasutus ning see vastutab pankade nõuetekohase 
kriisilahenduse eest minimaalsete kuludega, kui need jäävad maksejõuetuks 
või võivad selleks muutuda. SRB vastutab kriisilahenduse kavandamise, 
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtestamise, 
pankade kriisilahenduskõlblikkuse hindamise ja vajaduse korral 
kriisilahenduskõlblikkust piiravate oluliste takistuste kõrvaldamise eest; 
ühtse järelevalvemehhanismi otsese järelevalve alla kuuluvate või piiriüleste 
pankade kriisilahenduse planeerimise ning mis tahes kriisilahendussüsteemi 
koostamise ning ühtse kriisilahendusfondi haldamise eest. Teatud 
tingimustel võib ühtne kriisilahenduskord kasutada ühtset 
kriisilahendusfondi maksejõuetute või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävate 
pankade kriisilahenduseks; 

— ühtset kriisilahendusfondi rahastab pangandussektor. 

o Komisjon võttis päevakorda Euroopa hoiuste tagamise skeemi ettepaneku13, et 
täiendada pangandusliitu hoiuste tagamise skeemi ühise raamistikuga14. 
Ettepanek on praegu arutamisel. 

                                                      
13 24. novembri 2015. aasta määruse ettepanek, millega muudetakse määrust (EL) 

nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem. 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/49/EL hoiuste 
tagamise skeemide kohta, on ühtlustanud riiklikud kavad, kuid sellest ei piisa kogu ühtsel 
turul ühesuguse usalduse loomiseks. 
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Joonis 3. Kavandatava pangandusliidu kolm sammast 

 
Allikas: Euroopa Komisjon. 

Edusammud ja põhiprobleemid 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem 

26 Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu avaldab soovitusi ja jälgib, kuidas 
liikmesriigid ning teised riigi ja ELi järelevalveasutused neid arvesse võtavad, kasutades 
„tegutse või selgita“ mehhanismi. Alates 2011. aastast on see väljastanud soovitusi 
liikmesriikidele ja teistele asjaomastele asutustele. 2016. ja 2019. aastal avaldati 
soovitusi eluasemekinnisvara sektori keskmise tähtajaga seotud haavatavustega. 2019. 
aastal avaldas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu arvamust, et mõne riigi 
ametiasutused olid reageerinud eluasemekinnisvara sektori haavatavustele 
ebapiisavalt ning andis konkreetsete suunistega järelevalvelise sekkumise soovitusi15. 

27 ELis järjepidevate makrotasandi usaldatavusvahendite rakendamise tagamiseks 
koostas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu makrotasandi usaldatavuspoliitika 
dokumentide kogumiku.16 Seni puudutab enamik neist vahenditest pangandussektorit. 

                                                      
15 Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu pressiteade, 23. september 2019: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190 923~75f4b1856d.en.ht
ml. 

16 Vt Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu strateegiadokumenti, selle juhtaruannet 
pangandussektori makrotasandi usaldatavuspoliitika kohta, selle makrotasandi 
usaldatavusasutuste käsiraamatut ning teisi poliitikasuuniseid ja otsuseid: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

SSM

Ühtne järelevalvemehhanism 

SRM

Ühtne kriisilahenduskord

EDIS

Euroopa hoiuste tagamise 

skeem 

Pangandusliit

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html
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Teiste sektorite makrotasandi usaldatavusraamistik ei ole nii hästi välja töötatud ja 
sellekohased arutelud ELi tasemel jätkuvad. 

28 Komisjon üritas Euroopa järelevalveasutuste volitusi, valitsemist ja rahastust 
parandada, tehes ettepanekuid nende asutamismääruste muutmiseks17. Sellele 
vaatamata käsitleti vastuvõetud määrustes vaid vähesel määral nende riikide ja ELi 
vastukäivate huvide ebatõhusat haldamist, mis on toodud välja meie auditites. 

o Näiteks leidsime oma EBA stressitesti käsitlevas eriaruandes18, et EBA 
juhtimisstruktuur põhineb liikmesriikide ametiasutuste märkimisväärsel 
kaasamisel, kuna selle järelevalvenõukogu koosneb riigi järelevalveasutuste 
esindajatest, kelle määramist ei pea ELi asutused heaks kiitma. See võib tekitada 
pingeid, kuna järelevalvenõukogu liikmed võivad kaitsta puhtalt oma riikide huve, 
võtmata piisavalt arvesse Euroopa laiemaid huve. 

o Samal põhjusel märkisime EIOPAt käsitlevas eriaruandes19, et järelevalvenõukogu 
vajadus EIOPA järelevalvestrateegiat kinnitada võib kahjustada EIOPA 
sõltumatust ning ennetada selle eesmärkide täitmist, kuna mõned EIOPA 
instrumendid (nt vastastikune eksperdihinnang) on mõeldud riikide pädevate 
asutuste tööle konstruktiivse, ent kriitilise tagasiside andmiseks. 

29 Selle tagamiseks, et riikide pädevad asutused ja kindlustusandjad täidavad ESA 
suuniseid ja regulatiivseid nõudeid, võib ESA võtta meetmeid „järgi või selgita“ ja „liidu 
õiguse rikkumise“ menetluse alusel. Leidsime aga, et ESA võetavad meetmed 
seisnevad põhimõtteliselt mittetäitmise juhtumite järelevalves ja nendest aru 
andmises, mitte nende sanktsioneerimises. Lisaks, ehkki „järgi või selgita“ ning „liidu 
õiguse rikkumise“ lähenemisviisid on osutunud tõhusaks, ei taga need täielikku 
läbipaistvust väliste sidusrühmade ja tarbijate suhtes (mida ilmestab protseduure 

                                                      
17 Vt komisjoni teatis integreeritud järelevalve tõhustamiseks, et tugevdada kapitaliturgude 

liitu ja finantsintegratsiooni muutuvates oludes, 20. september 2017: 
https://ec.europa.eu/info/publications/170 920-esas-review_en. 

18 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2019: „Kogu ELi hõlmavad pankade stressitestid: 
pankade kohta on esitatud erakordses koguses andmeid, kuid koordineerimist ja riskidele 
keskendumist on vaja parandada”, punkt 8. 

19 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 29/2018: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve (EIOPA) on aidanud oluliselt kaasa kindlustussektori järelevalvele ja 
stabiilsusele, kuid lahendamata on veel mitmeid tõsiseid probleeme”, lõik 79. 

https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en
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puudutavate värskenduste piiratud arv ja pikk periood, mil suhtlust ei toimu). Vt 
näiteks meie sellekohaseid leide EIOPAt käsitlevas 2018. aasta auditis20. 

30 Lisaks tuvastati meie auditites ressursside piirangud, mis ei võimaldanud 
Euroopa järelevalveasutustel neile määratud kohustusi ja järelevalveülesandeid 
täielikult täita. Näiteks täheldasime oma EBA stressitesti eriaruandes21, et ressursside 
puudumise tõttu sõltus EBA pankade stressitesti metoodika rakendamise viisi 
kinnitamisel pädevatest asutustest. Meie reitinguagentuuride auditis22 leiti, et ESMA 
ressursside tõttu on kõiki rangeid regulatiivseid nõudeid keeruline täita. 

31 Erinevalt ühtse järelevalvemehhanismiga pangandussektorist puudub ELi 
kindlustussektoril keskne järelevalveasutus. EIOPA-l pole otsest järelevalvefunktsiooni 
ettevõtjate23 üle, kellele teevad järelevalvet riikide pädevad asutused. Kontrollikoda 
leidis, et järelevalveasutuste järelevalve ja koostöö kvaliteet on väga erinev. Rõhutame 
oma EIOPAt puudutavas eriaruandes, et ehkki EIOPA on teinud märkimisväärseid 
jõupingutusi kõigis liikmesriikides järjepideva, põhjaliku ja kõikehõlmava järelevalve 
edendamiseks, kasutatakse endiselt õiguslikku arbitraaži ning probleeme valmistab 
järelevalvealane ühtsus – see kehtib eriti sellistes valdkondades nagu sisemudelid. 
Mõned järelevalveasutused püüdsid kaitsta kohalikke kindlustusandjaid madalamate 
kapitalinõuete kaudu, samal ajal kui teised nõudsid tugevamat järelevalvet ja 
rangemaid kapitalinõudeid. Lisaks märkis kontrollkoda, et riikide pädevad asutused ei 
esitanud EIOPA-le sisemudelite kohta vajalikke andmeid piisava järelevalve 
tegemiseks24. 

                                                      
20 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2018 punktid 81–83. 

21 Kontrollikoja eriaruande nr 10/2019 punktid 68, 80 ja 83. 

22 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 22/2015: ELi järelevalve reitinguagentuuride üle – 
tugeval alusel, kuid mitte veel täiesti mõjus, punkt 55. 

23 Määrus (EL) nr 1094/2010, millega luuakse EIOPA. 

24 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2018 punktid 26–27, 41–42, 50, 96–97 ja 3. selgitus. 
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32 Üldiselt on Euroopa järelevalveasutuste õiguskaitsevolitused nõrgad. Selle 
põhjus on osaliselt nõukogude ülesehitus ja koostis ning osaliselt saadaolevad piiratud 
juriidilised vahendid. Komisjon koostas kõigile kolmele Euroopa järelevalveasutusele 
üksikasjaliku prognoosi vahenditest, mida on vaja jõulisema järelevalvetöö tegemiseks 
(täistööaja ekvivalendid: EBA 22, EIOPA 36 ja ESMA 75 ajavahemikuks 2020–2027)25. 
Need täiendavad ressursid tuleb järgnevate aastate aastaeelarvetes heaks kiita. 

Pangandusliit 

33 Rõhutasime oma ühtset järelevalvemehhanismi käsitlevas eriaruandes, et ühtne 
järelevalvemehhanism loodi edukalt lühikese aja jooksul26. Samas leidsime, et ühtse 
järelevalve töörühmad sõltusid suurel määral riikide pädevate asutuste määratud 
töötajatest. See puudutas eriti kohapealseid kontrolle, kus EIP-l oli vaid piiratud 
kontroll töörühmade töötajate määramise üle. Lisaks täheldasime, et töötajaid oli liiga 
vähe27. EKP toob välja, et on vahepeal võtnud aruande leidude põhjal mitmeid 
järelmeetmeid. SRB 2019. aasta aastaaruandes toodi välja töötajate arvu suurenemine 
viimastel aastatel – 2019. aasta lõpuks oli kavandatud 400 töötajast tööle võetud 
87,5%28. Meie käimasolevas ühtse kriisilahenduskorra auditis hinnatakse neid arenguid 
täpsemalt. 

34 Ühtse kriisilahendusfondi rahastust oli 2020. aasta juuniks suurendatud umbes 42 
miljardi euroni29. Kavandatud 2023. aasta lõpu sihttase oli vähemalt 1%kõigi 
pangandusliitu kuuluvate krediidiasutuste tagatud hoiustest (2019. aastal umbes 70 
miljardit eurot). 

35 2019. aastal otsustati poliitilisel tasandil, et Euroopa stabiilsusmehhanism annab 
ühtsele kriisilahendusfondile rahalise kaitsemeetmena uueneva krediidiliini, kuna 
ühtse kriisilahendusfondi kavandatud suurus ei pruugi olla piisav, et sellest piisaks 
suurte finantsasutuste kriisilahenduseks. See kokkulepe sisaldub Euroopa 

                                                      
25 Komisjoni otsuse Euroopa Liidu üldeelarve täitmise sise-eeskirjade kohta (Euroopa 

Komisjoni käsitlev jagu), mis on mõeldud komisjoni talitustele, lisa 7, „Finantsselgitus 
asutuse kohta”, 21. aprill 2019. 

26 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2016 punkt 184. 

27 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2016 punktid 190–191. 

28 SRB 2019. aasta aastaaruanne, lk 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 ja SRB teabeleht 2020. aasta ex ante osamaksete 
kohta. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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stabiilsusmehhanismi asutamislepingu reformis, mida ei ole veel allkirjastatud ega 
ratifitseeritud. Krediidiliini peaks olema sama suur kui ühtse kriisilahendusfondi maht. 
Need meetmed jõustuvad plaani kohaselt alles aastaks 2024 või varem, kui võetakse 
vastu varase rakendamise ettepanek. Ehkki kaitsemeetmetega ja täielikult rahastatud 
ühtne kriisilahendusfond võib tagada piisavalt vahendeid ka suure rahvusvahelise 
panga või mitme panga kriisilahenduseks, ei ole selge, kas sellel oleks kriisilahendusel 
piisavalt likviidsust30. Nimetatud küsimust hinnatakse meie käimasolevas ühtse 
kriisilahenduskorra auditis. 

36 Kuna Euroopa hoiuste tagamise skeemi31 arutelud poliitilisel tasandil alles 
jätkuvad, ei oldud seda 2020. aasta keskpaigaks veel loodud. 

Poliitikameetmed finantssektori vastupanuvõime 
suurendamiseks 

Peamised arengud 
Suuremad mikro- ja makrotasandi usaldatavusnõuded pankadele ja nende 
järelevalveasutustele 

37 Pärast finantskriisi vaatas EL üle liidus tegutsevate pankade mikrotasandi 
usaldatavusraamistiku kooskõlas õigusraamistikus BASEL III sätestatud üleilmsete 
reformidega32. Selle aluseks on: 

o parem kapitali adekvaatsus pankadele – kriisist alates on pankadelt nõutud 
kapitali adekvaatsuse määrade korrigeerimist, mis tagaks piisavalt kapitali 
võrreldes nende hinnatud riskidega. Lisaks pidid pangad arvutama, esitama ja 
avaldama oma finantsvõimenduse määra, mis toimib 2021. aasta juuni lõpuks 
üldise miinimumkapitalinõudena panga varade suhtes riskiprofiilist sõltumata; 

o panga riskijuhtimise kvaliteedi parandamine – pangad peavad oma riskid 
täpsemalt kindlaks määrama ja neid hindama, kasutades kas standardmeetodit 

                                                      
30 Euroopa Parlament, „Banking Union: towards new arrangements for the provision of 

liquidity in resolution?“, juuli 2019. 

31 „Eesistujariigi eduaruanne pangandusliidu tugevdamiseks tehtud töö kohta”, aruanne 
9819/18, 12. juuni 2018 eurorühma esimehe Mario Centeno 5. detsembri 2019 kiri euroala 
tippkohtumise eesistujale Charles Michelile. 

32 BASEL III: rahvusvaheline õigusraamistik pankadele – https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

http://www.bis.org/fsi/basel3.htm
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või enda sisemudeleid33. Need tulemused määravad, millise kapitali taseme 
peavad pangad säilitama; 

o parema likviidsuse juhtimise nõudmine – likviidsuskattekordaja võeti kasutusele 
uue nõudena, millega suurendada pankade lühiajalist vastupanuvõimet 
likviidsusriskidele. 2021. aastal saab stabiilse netorahastamise kordajast siduv 
nõue, millega vähendada rahastamisriski pika aja jooksul, nõudes pankadelt oma 
tegevuste rahastamist piisavalt stabiilsete rahastuse allikatega; ja 

o varade kvaliteedi parandamine ja viivislaenude vähendamine – maksejõuetute 
klientide tõttu pidid ELi pangad finantskriisi ajal ja pärast seda tulema toime 
viivislaenude suure osakaaluga. Pankadel peavad olema piisavad eraldised, et 
katta laenuportfellide võimalikke kahjumeid. Olemasolevate viivislaenudega 
tegelemiseks ja selleks, et viivislaenude maht tulevikus ei kasvaks, võeti 2017. 
aasta juulis vastu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu „Tegevuskava 
Euroopa viivislaenudega tegelemiseks“34 ning komisjon lisas 2018. aasta märtsis 
usaldatavusraamistikule meetmete paketi35. 

Uue kriisiohjamise raamistiku loomine maksejõuetutele ja tõenäoliselt 
maksejõuetuks muutuvatele pankadele 

38 Maksejõuetutele ja tõenäoliselt maksejõuetuks muutuvatele pankadele 
kriisiohjamise raamistiku rakendamine on oluline samm finantssektori vastupanuvõime 
suurendamiseks. Ehkki pankade maksejõuetus on iga toimiva turu tavapärane osa, võib 
sellel olla majandusele märkimisväärne kahjulik mõju, kui puudub piisav raamistik 
protsessi nõuetekohaseks ohjamiseks. Nende riskidega tegelemiseks on EL 
kehtestanud pankadele üksikasjaliku kriisiohjamise raamistiku, mis koosneb pankade 
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivist ja ühtsest 
kriisilahenduskorrast.  

39 Pankade kriisiohjamise raamistik koosneb neljast peamisest etapist (vt joonis 4). 
Ettevalmistusetapis jälgivad järelevalveasutused panku, et kriise varakult tuvastada. 
Samal ajal tagavad kriisilahendusasutused, et kõik pangad on kriisilahenduskõlblikud ja 
nende kriisilahenduskavad on ajakohased. Kui pank satub raskustesse, saavad 

                                                      
33 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (kapitalinõuete määrus) artikli 107 lõige 1. 

34 Nõukogu pressiteade, „Pangandus: nõukogu kehtestab tegevuskava viivislaenude 
vähendamiseks”, 11. juuli 2017. 

35 Komisjoni dokumentide pakett meetmete kohta viivislaenudega seotud riskidega 
tegelemiseks, 14. märts 2018. 

Pangandus:%20n%C3%B5ukogu%20kehtestab%20tegevuskava%20viivislaenude%20v%C3%A4hendamiseks
Pangandus:%20n%C3%B5ukogu%20kehtestab%20tegevuskava%20viivislaenude%20v%C3%A4hendamiseks
Pangandus:%20n%C3%B5ukogu%20kehtestab%20tegevuskava%20viivislaenude%20v%C3%A4hendamiseks
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
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järelevalveasutused võtta varase sekkumise meetmeid. Kui olukord sellele vaatamata 
halveneb, peavad järelevalve- või kriisilahendusasutused kuulutama panga 
maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks. Seejärel peavad 
kriisilahendusasutused hindama, kas kriisilahendus on vajalik, proportsionaalne ja 
avalikes huvides, ning koostama lahenduskava (vt II lisa). Kriisilahendust rakendatakse 
juhul, kui see on avalikes huvides; vastasel juhul kasutatakse vastava liikmesriigi 
maksejõuetusmenetlust. 

Joonis 4. ELi pankade kriisiohjamise neli etappi 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda EKP andmete põhjal. 

40 Uus kriisilahendusraamistik hõlmab kapitaliinstrumentide allahindamise ja 
konverteerimise vahendit36 ning kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendit37, mille eesmärk on kanda kahjud maksumaksjatelt üle aktsionäridele ja 
võlausaldajatele (kes oleksid saanud kasu mis tahes kasumist). See sisaldab ka kolme 
kriisilahenduse vahendit: ettevõtte võõrandamise vahendit, sildasutuse vahendit ja 
vara eraldamise vahendit. Eraomandi omamise õiguse kaitsmiseks tagab 
võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõte, mille kohaselt ei kohelda ühtegi 
aktsionäri ja/või võlausaldajat kriisilahenduse käigus halvemini kui riigi maksejõuetuse 
õigusaktide alusel toimuva likvideerimise korral. 

                                                      
36 Määruse (EL) nr 806/2014 artikkel 21. 

37 Määruse (EL) nr 806/2014 artikkel 27. 
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41 Kriisilahenduskõlblikkuse tagamise oluline meede on nõue, et kõigil pankadel 
oleks piisav kahjumi katmise võime omavahendite ja kõlblike kohustuste 
miinimumnõude kujul, kuna see tagab kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendi kasutamise võimaluse38. Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue 
koosneb kapitalinõudest ning kohustuste ja nõudeõiguste teisendamist võimaldavatest 
kohustustest, mida saaks kasutada panga rekapitaliseerimiseks39. Teine põhimeede on 
kriisilahenduse oluliste takistuste tuvastamine ja kõrvaldamine40. 

42 Kui kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahend välja arvata, täiendavad 
ühtne kriisilahendusfond, kohustuslikud hoiuste tagamise skeemid ja kavandatav 
Euroopa hoiuste tagamise skeem kõik kriisilahenduse raamistikku, mis võimaldaks 
pankade kriisilahendust korrapärasel viisil ilma potentsiaalset nõiaringi tekitava avaliku 
sektori päästeabi andmiseta. Neid kõiki eelrahastab finantssektor. 

43 Kõigi eelmainitud kriisilahendusmeetmete eesmärk on katkestada nõiaring ning 
ennetada seda, et pangad muutuksid pankrotti minemiseks liiga suureks. Pankade 
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis nõutakse samuti, et avaliku 
sektori vahendeid tuleks kasutada ainult „väga erakorralises süsteemse kriisi 
olukorras“ „viimase abinõuna“ rangete tingimuste ja nõuete kohaselt41. 

44 Nii likvideerimine kui ka kriisilahendus peavad olema kooskõlas riigiabi 
eeskirjadega alati, kui kasutatakse avaliku sektori vahendeid, sh ühtset 
kriisilahendusfondi. Riigiabi eeskirjad ei luba kasutada avaliku sektori vahendeid, kui 
see võib siseturu konkurentsi moonutada42. Finantskriisi ajal ja pärast seda avaldas 
komisjon riigiabi eeskirjade rakendamise kohta erinevaid tõlgendavaid teatisi43. See 
kehtib endiselt 2013. aasta pangandusteatisele. 

                                                      
38 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja 

investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik, artikkel 45. 

39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel 

40 Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 10 lõige 7. 

41 Direktiivi 2014/59/EÜ artikli 37 lõige 10 ja artikli 56 lõige 3. 

42 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 107 ja 108. 

43 Komisjoni teatis pankadele ja finantseerimisasutustele antava riigiabi kohta vahemikus 
2008–2013: IP/08/1495; IP/08/1901; IP/09/322; IP/08/1993; IP/09/1180; IP/10/1636; 
IP/11/1488; IP/13/672. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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Täiustatud ELi õigusraamistik kindlustus- ja pensionisektorile 

45 Vastusena muutuvale riskikeskkonnale ja rahvusvahelisele õigusloomele44, 
investeerimistehnikate keerukusele ja sektoriülestele arengutele võttis EL Solventsus II 
direktiivis vastu uued mikrotasandi usaldatavusnõuded kindlustusandjatele45, mille 
tulemuseks oli: 

o kindlustusandjate riskijuhtimise järelevalve jaoks laiaulatuslikuma raamistiku 
loomine eesmärgiga ühtlustada riiklikke standardeid usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalve jaoks; 

o riskitundlike kapitalinõuete kasutuselevõtt, mis sarnaneb reformitud panganduse 
kapitalinõuetega, eesmärgiga tagada, et eraldiseisvatel kindlustusandjatel oleks 
oma konkreetse riskiprofiiliga võrreldes vajalik kapital46; 

o liikmesriikide kindlustusandjate investeerimisportfelli koosseisule kehtestatud 
piirangute kõrvaldamine. Selle asemel võivad kindlustusandjad investeerida 
mõistlikkuse põhimõtte alusel, eeldusel et täidetakse uusi kapitalinõudeid; 

o kindlustusandjate uute kvalitatiivsete nõuete kasutuselevõtt järelevalvemenetluse 
(2. sammas) ning turu teabe avalikustamise ja järelevalvealase aruandluse 
(3. sammas) alusel. Alates 2016. aastast pidid kindlustusandjad arvutama oma 
riskisummad, mis tulenevad nende investeerimisportfellidest ja 
investeerimistoimingutest, rakendama oma riskide jälgimise süsteeme, looma 
turuolukorrale vastava varade ja kohustuste hindamise ning säilitama uutele 
kapitali adekvaatsuse määradele vastavat kapitali; 

o suurem koostöö riiklike kindlustusandjate järelevalveasutuste ning EIOPA vahel. 

                                                      
44 Nt „The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency”, Rahvusvaheline 

Kindlustusjärelevalve Assotsiatsioon, 2007, ja „Insurance Core Principles 17 – Capital 
Adequacy”, 2011. 

45 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse 
alustamise ja jätkamise kohta. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/MEMO_15_3120 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/MEMO_15_3120
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46 Tööandjapensioni kogumisasutuste II direktiiviga47 sätestati uued 
usaldatavusnõuded tööandjapensionite sektoris eesmärgiga tänapäevastada ja veelgi 
enam ühtlustada tööandja kogumispensioni asutuste ja soodustatud isiku kaitse 
mikrotasandi usaldatavusnõudeid (nt parem avalikustamine) ELis. Uute 
usaldatavusnõuetega tuuakse fookus taas Solventsus II direktiivis kehtestatud 
ettevõtete juhtimise ja riskijuhtimise nõuetele, nt uued oma riski hindamise, 
tasustamispõhimõtete, põhifunktsioonide, sobiva ja nõuetele vastava juhtimise ning 
varade hoidmise sätted. 

Uued kapitaliturgude, turu taristute ja kapitaliturgude liidu eeskirjad 

47 Finantssüsteemi võrdselt oluline mõõde on kapitaliturgude sektor, mis koosneb 
pangandusteenuseid mittepakkuvatest finantsvahendajatest (nagu 
investeerimisfondid/firmad, mittepangast laenuandjad ja erilised 
investeerimisvahendid). Pärast 2008. aasta kriisi võttis EL palju erinevaid meetmeid, 
mille seas olid: 

o uued ELi eeskirjad finantstoodete ja vahendajate avaliku järelevalve 
tugevdamiseks – nendega hinnati varade valitsemise sektori reguleerimata 
üksuste usaldatavusnõudeid, turu taristu korraldajaid ja reitinguagentuure. Lisaks 
võeti kriisi ajal läbipaistvuse probleemidesse sattunud hulgituru jaoks kasutusele 
uusi nõudeid (kauplemise, kliirimise ja arveldamise jaoks) ning uusi spetsiifilisi 
järelevalvemeetmeid; 

o eeskirjad alternatiivsete investeerimisfondide likviidsuse ja finantsvõimenduse 
riskide hindamiseks – EL kehtestas alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate direktiivi48, et rakendada alternatiivsete investeerimisfondide juhtidele 
konkreetseid usaldatavusreegleid. Nõuded puudutavad kapitali, riski ja likviidsuse 
juhtimist, ühe kontohalduri määramist ning investoreid ja järelevalveasutusi 
puudutavate eeskirjade läbipaistvust. Finantsvõimendusele rakendatakse 
eriseiret; 

                                                      
47 14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2341, mis käsitleb tööandjapensionide 

kogumisasutuste tegevust ja järelevalvet. 

48 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate 
kohta. 
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o tuletisinstrumentide reformid tuletisinstrumentide turgude läbipaistvuse ja 
kontrolli suurendamiseks – kehtestatud on mitu läbipaistvusnõuet, et vähendada 
tuletisinstrumentide turu läbipaistmatust ja leevendada vastaspoole krediidiriski, 
sealhulgas: 

— finantsinstrumentide turgude määrus (MIFIR)49, mille kohaselt tuleb teatud 
tuletisinstrumentide kategooriatega kaubelda ELi või võrdväärses ELi 
mittekuuluva riigi kauplemiskohas, mis tagab parema teabe hindade, 
likviidsuse ja riski kohta; 

— finantsinstrumentide turgude direktiiv (MIFID II)50, milles määratletakse ELi 
reguleeritud turgude ühtlustatud nõuded; 

— Euroopa turu infrastruktuuri määrus51, millega kehtestati kohustus kliirida 
börsivälised tuletisinstrumendid kolmandate riikide kesksete vastaspoolte 
kaudu; 

— uued ELi eeskirjad, mis võeti vastu eesmärgiga tuvastada ja kehtestada 
konkreetsed järelevalvemeetmed nende kolmandate riikide kesksete 
vastaspoolte52 jaoks, mis on ELi või vähemalt ühe selle liikmesriigi jaoks 
süsteemselt olulised; 

— Baseli standardite ülevõtmine kapitalinõuete määrusesse, et sätestada 
suuremad kapitalinõuded pankadele, mis tegelevad muul viisil kui keskselt 
kliiritavate tuletisinstrumentidega. 

o tagatud laenuturu reformid läbipaistvuse suurendamiseks – väärtpaberite kaudu 
finantseerimise tehingute määrus53 oli peamine ELi reform, mille eesmärk oli 
suurendada mis tahes ELis kehtestatud tehingu vastaspoole tehtud väärtpaberite 

                                                      
49 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta. 

50 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta. 

51 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete 
vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta. 

52 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) nr 2019/2099, millega muudetakse määrust (EL) 
nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud 
asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega. 

53 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) nr 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu 
finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse 
määrust (EL) nr 648/2012. 
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kaudu finantseerimise tehingu läbipaistvust (välja arvatud keskpangad ja 
valitsemissektori võlga haldavad asutused)54; 

o ELi tasandi järelevalve reitinguagentuuridele – reitinguagentuuride määrus55 
hõlmab reitinguagentuuride registrisse kandmise ja (ESMA tehtava) järelevalve 
reguleerivaid meetmeid ning selle eesmärk on suurendada väiksemate 
reitinguagentuuride kasutamist ja konkurentsi; 

o Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tehtav kapitaliturgude süsteemsete 
riskide seire – üks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peamisi prioriteete on 
töötada välja ELi makrotasandi usaldatavuse poliitika, mis käsitleks 
pangandussektorist kaugemale ulatuvaid finantsstabiilsuse riske56; ja 

o kapitaliturgude liidu loomine – komisjoni tegevuskava hakkas kehtima 2015. 
aastal ning seda ajakohastati 2017. aastal eesmärgiga liikmesriikide kapitaliturge 
süvendada ja veelgi enam integreerida. Muuhulgas oli selle eesmärk muuta 
ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, jaoks lihtsamaks 
turgudele sisenemine ja sealt kapitali kaasamine, jae- ja institutsiooniliste 
investeeringute edendamine ning piiriüleste investeeringute hõlbustamine. 

Edusammud ja põhiprobleemid 
Pankade ja nende järelevalveasutuste mikrotasandi usaldatavusraamistik 

48 Kapitali adekvaatsusega seoses on toimunud järgimised arengud (vt joonis 5): 

o ELi koondatud kapitali adekvaatsuse määr on suurenenud umbes 6 
protsendipunkti võtta. Selle ajendiks oli kapitali suurendamine (648 miljardit 
eurot ehk 33%alates 2008. aastast) ja väiksem riskipositsioon (16% võrra alates 
2008. aastast). Väiksem riskipositsioon tulenes koguvarade vähenemisest ja panga 
riskipositsioonide keskmise riskikaalu vähenemisest; 

                                                      
54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130 829b/ ja 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20 140 923_occasional_paper_6.pdf 

55 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta. 

56 „Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu, 2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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o koondatud finantsvõimenduse määrad on suurenenud umbes 2 protsendipunkti 
võrra ja on tunduvalt üle futuuride miinimumnõude, mis on 3%. Ehkki 
koondarvud viitavad olukorra olulisele paranemisele, võib erinevate pankade 
olukord erineda ning see sõltub panga riskijuhtimise piisavusest ja kapitali 
kvaliteedist; 

o kapitalinõuete määruse57 uued eeskirjad koos järelevalveasutuste suurema 
kontrolliga on toonud kaasa kapitali kvaliteedi paranemise näiteks suurema 
aktsiakapitali kaudu. 

Joonis 5. Muutused kapitali ja finantsvõimenduse määrades ELis 
 (2008–2018) 

 
Märkus: finantsvõimenduse määr arvutatakse kui esimese taseme omavahendi suhe koguvaradesse. See 
on näitab ELis kasutatavat kohustuslikku finantsvõimenduse määra. 

Allikas: EKP CBD2 andmestik. 

49 Ehkki mitu BASEL III nõuet on ELis juba vastu võetud, tuleb mõned 2017. aasta 
detsembris Baseli komitee heakskiidetud reformid veel ELis rakendada. EBA prognoosi 
kohaselt kaaluvad veel rakendamata elementide eelised üles kulutused, mis on 
mõõdukad, ainult üleminekuperioodi puudutavad ja aja jooksul vähenevad. Reformide 
eesmärk on leevendada tulevaste majanduslanguste raskusastet, vähendades ühtlasi 
tulevaste panganduskriiside tõenäosust ja intensiivsust. Sellele vaatamata peavad ELi 

                                                      
57 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta. 
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pangad koguma kuni 124,8 miljardit eurot kapitali (või kasutama jaotamata 
kasumit), et BASEL III täielikult rakendada58. 

50 Likviidsuse juhtimise osas parandas likviidsuskattekordaja juurutamine pankade 
lühiajalist likviidsust, samas kui sellele järgnenud stabiilse netorahastamise kordaja 
eeskirjade rakendamine aitas väheneda sõltuvust lühiajalisest hulgirahastamisest 
euroalas. Lisaks on eurosüsteemi likviidsuse süstide märkimisväärne suurendamine 
panustanud pankade likviidsuspuhvri suurendamisse madalate rahastamiskuludega. 
Need rahasüstid on aga muutunud mõned pangad sõltuvaks keskpanga pakutavast 
likviidsusest. See sõltuvus võib tekitada pankadele riske rahapoliitika muudatuste 
korral.59 

51 EBA60 ja EKP61 2018. aasta Euroopa pankade stressitesti tulemused näitavad 
suuremat kapitalipuhvrit isegi ebasoodsates makromajanduslikes tingimustes, 
vaatamata sellele, et testi aluseks olnud ebasoodne stsenaarium oli negatiivsem kui 
2016. aasta stressitestides. Sellegipoolest leiti ühes kontrollikoja 2019. aasta 
auditiaruandes, et 2018. aasta testid oleksid pidanud olema veelgi rangemad. Lisaks 
leidsime, et oluliste süsteemsete riskide – ning teatavate riikide ja muutujate – suhtes 
rakendati madalat või olematut stressitaset62. 

52 Suurte pankade kohapealsete kontrollide ja sisemudelite läbivaatuse käigus leidis 
EKP mõnes valdkonnas modelleerimistavade erinevusi ning puudusi riskide 
tuvastamisel ja nende suuruse arvutamisel (nt ei võetud realiseerunud 
makseviivitusest tingitud kahju arvutamisel piisavalt arvesse asjaomaseid riskitegureid 
või puudusi). EKP väitis selle läbivaatuse käigus, et on esitanud pankadele nõude võtta 
nende puudustega tegelemiseks järel- ja parandusmeetmeid63. 

                                                      
58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-

provides-assessment-its-effect-eu-economy. 

59 Vt IMFi riigiaruandeid 18/226, „Euro area policies: financial system stability assessment” 
(„Euroala poliitika: finantssüsteemi stabiilsuse hindamine”), punkt 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190 201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12 388. 

63 „Update on the targeted review of internal models (TRIM)“, EKP, 21. november 2019. 

https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-provides-assessment-its-effect-eu-economy
https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-provides-assessment-its-effect-eu-economy
https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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53 Praegune õigusraamistik liigitab riiginõuded üldiselt tegelikult riskivabadeks 
ning ei nõua ei hajutamist ega sätesta riskipositsioonide piire (hoolimata sellest, et 
riikide maksejõuetuse riski võetakse stressitestides arvesse)64. Vaatamata aga sellele, 
et nimetatud käsitlusviis on kooskõlas rahvusvahelise Baseli raamistikuga, ollakse 
laialdaselt samal meelel, et riiginõuded üldiselt (ja konkreetselt riigisiseste 
riskipositsioonide kontsentratsioonid) kujutavad endast pangandusliidu pankade jaoks 
riski ja on süsteemse riski oluline allikas65. 2017. aastal moodustasid riiginõuded 
keskmiselt 19,4% suurte üleilmsete pankade varade kogumahust ning väikeste ja 
keskmiste suurusega pankade puhul oli sama näitaja 28,1%. ELis on pankadel 
riiginõudeid 4,15 triljoni euro väärtuses (juuni 2019) ning suure osa sellest 
moodustavad nõuded oma riigi vastu. 2018. aastal tegi komisjon ettepaneku 
kehtestada riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite määrus, mis aitaks investoritel oma 
riiginõudeid hajutada, ent selles nõiaringi osas ei ole toimunud edasiminekuid66. 

Viivislaenud ja pankade tulusus 

54 ELi viivislaenude koondarv on langenud tipptasemelt (2015. aastal 6,8 protsenti 
kõigist laenudest ja ettemaksetest) 2019. aasta lõpuks 2,7 protsendini67. Vaatamata 
märkimisväärsetele edusammudele on mõnes liikmesriigis viivislaenude arv endiselt 
võrdlemisi suur (vt joonis 6). Ennetada tuleb ka uute viivislaenude kuhjumist68. 
Rahvusvahelist finantsaruandluse standardit nr 9 (IFRS 9) loetakse oluliseks sammuks 
krediidikahjude õigeaegsemal tuvastamisel; see põhineb eeldatavatel krediidikahjudel, 
mitte varasemal lähenemisviisil, kus kulusid kajastati nende tekkimisel. 2018. aastal viis 
ühtne järelevalvemehhanism läbi enam kui 50 krediidiriski kohapealset kontrolli, mille 
käigus leiti puuduseid viivislaenude ja nendega seotud eraldiste moodustamisel69. 

                                                      
64 „Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, Euroopa Süsteemsete Riskide 

Nõukogu, märts 2015, lk 12. 

65 „Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, märts 2015, lk 7 ja lk 58 ja „Financial stability review”, 6. selgitus, EKP, mai 2019. 

66 Kõrgetasemeline töörühm, „Considerations on the further strengthening of the Banking 
Union including a common deposit insurance scheme”, juuni 2019 ja Baseli 
pangajärelevalve komitee, „Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign 
exposures”, detsember 2017. 

67 EKP andmestik CBD2. 

68 EKP pangandusjärelevalve, „SSM supervisory priorities 2020“, 7. oktoober 2019. 

69 EKP, „On-site inspections 2018: key findings”, 14. august 2019. 
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Joonis 6. Viivislaenude maht (miljardites eurodes) ja viivislaenude 
suhtarv (protsent) liikmesriikide kaupa 2019. aasta 4. kvartali seisuga 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda EBA eelanalüüsi põhjal COVID-19 mõjust ELi pankadele, temaatiline 
märkus EBA/REP/2020/17, joonis 12. 

55 Erinevad tegurid, näiteks viivislaenude vähendamise kulud, üleküllastunud 
pangandusturg, suur konkurents, digitaliseerimise kulud, pidev madalate intressidega 
keskkond ja õiguskulud on muutnud pangandussektori võrdlemisi vähetulusaks70. ELi 
ja euroala pankade omakapitaliinvesteeringute tulusus oli 2018. aasta lõpus keskmiselt 
6%, mis on madalam kui tavapärane kapitalikulu (8–10%)a71. Pikk vähese tulususe 
periood võib vähendada pankade võimet koguda reservidest kapitalipuhvrit või kapitali 
kaasata. See võib vähendada pankade võimet pakkuda laene reaalmajandusele, eriti 
pärast kriisi. 

                                                      
70 Andrea Enria (EKP) ettekanne CIRSFi aastakonverentsil, Lissabon, 4. juuli 2019. 

71 „Risk assessment questionnaire – summary of results”, EBA, 2018. 
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Uus kriisiohjamise raamistik pankadele, mis on maksejõuetud või tõenäoliselt jäävad 
maksejõuetuks 

56 Kõigi ELi pankade kriisilahenduskõlblikkuse ülesehitamine on endiselt pooleliolev 
ning selle teemaga tegeleb ka meie ühtset kriisilahenduskorda käsitlev audit. Kuigi 
pangad töötavad selle nimel, et muuta end kriisilahenduskõlblikuks72: 

o kriisilahenduse kavad ei ole veel lõppetapis73; 
o Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudeid ei ole veel täielikult 

täidetud74; 
o SRB aasta tööprogrammis on 2020. aastal ette nähtud võimalike 

kriisilahenduskõlblikkuse takistuste tuvastamine, kuid kõigi oluliste takistustega 
tegelemiseks on eeldatavasti vaja mitut aastat75; 

o SRB kirjeldas meetmeid, mida pangad peaksid võtma võimalike takistuste 
kindlakstegemiseks76. 

57 Meie EKP pankade kriisiohjamise auditis tuvastati puudusi menetlustes, millega 
EKP kriise tuvastab. Näiteks puudusid neis selged kriteeriumid ja näitajad ning nad ei 
reageerinud tõenditele panga finantsseisundi olulise halvenemise kohta77. EKP toob 
välja, et on vahepeal võtnud aruande leidude põhjal mitmeid järelmeetmeid. Piisav 
koostöö järelevalveasutuste ja kriisilahendusasutuste vahel on oluline tagamaks, et 
kriisijuhtimisülesandeid täidetakse nõuetekohaselt78. Ehkki varajase sekkumise teade 
peaks võimaldama SRB-l kriisilahenduseks valmistuda, võidakse pank kuulutada 
maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks ka siis, kui varajast sekkumist ei 

                                                      
72 SRB esimehe Elke Königi kõne Euroopa Parlamendi majandusliku integratsiooni, õigusaktide 

ühtlustamise ja ELi poliitikale lähenemise komisjonile, 3. detsember 2019. 

73 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 23/2017: („Ühtne Kriisilahendusnõukogu: keeruka 
pangandusliiduga seotud töö on alanud, kuid pikk tee on veel ees”) punkt 146. 

74 „Quantitative MREL report 2020“, EBA, lk 15. 

75 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 23/2017 joonis 5 ja SRB 2020. aastaaruande lk 15. 

76 „Expectations for banks”, SRB, märts 2020. 

77 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 2/2018 („EKP tehtava pankade kriisijuhtimise 
toimimise tõhusus”) punkt 125. 

78 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 2/2018 punkt 34. 
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ole toimunud (nagu juhtus 2017. aastal)79. Lisaks on komisjon tuvastanud 
järelevalvevolituste ja varajase sekkumise volituste kattumist80. 

58 EBA suuniste kohaselt on pank maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääv, 
kui rikub oma kogu SREP-kapitali nõudeid ja mis tahes muid järelevalvenõudeid. 
Tegelikkuses muude järelevalvenõuete täitmist aga alati ei jälgitud. Kuigi 
maksejõuetuse või tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise hinnangus tuleks arvesse võtta 
juhtumi kõiki asjakohaseid asjaolusid, ei järginud EKP alati EBA ühtlustatud suuniseid 
(näiteks ei võtnud ta arvesse äriühingu üldjuhtimise korra rikkumisi, kuna ei lisanud 
neid oma sisesuunistesse EBA suuniste rakendamise kohta)81. 

59 Avalike huvide testiga määratakse kindlaks, kas kriisilahendus on 
proportsionaalne ja vajalik või kas pank tuleks likvideerida. ELi kriisilahendusasutuste 
avaliku huvi teste rakendatakse aga aeg-ajalt erinevalt ning paljude tulemuseks 
võivad olla erinevad järeldused ja tagajärjed. Näiteks ehkki mõne riigi pädevate 
asutuste arvates oli kriisilahendus 2015. aastal avalikes huvides ka väga väikeste 
pankade puhul82, otsustas SRB 2017. aastal, et Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ja 
Veneto Banca S.p.A. kriisilahendus ei olnud avalikes huvides vaatamata nende 
suurusele, kuna puudus tõenäoline märkimisväärne oht finantsstabiilsusele83. 
Vastupidiselt sellele hinnangule otsustas komisjon, et riigiabi tuleb osutada, sest see on 
vajalik liikmesriigi majanduse tõsise häire kõrvaldamiseks84. 

                                                      
79 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 2/2018 punkt 34. 

80 Aruanne Euroopa Parlamendile ja Nõukogule määruse (EL) nr 1024/2013 kohaselt loodud 
ühtse järelevalvemehhanismi kohta, COM(2017) 591 final, lk 17. 

81 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 2/2018 punkt 108. 

82 Nt Banco Internacional do Funchal S.A Portugalis, Panellinia Bank S.A. ja Peloponnese Coop 
Ltd.-le kuuluv Cooperative Bank Kreekas: https://eba.europa.eu/regulation-and-
policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds; ja 
Andelskassen J.A.K. Slagelse Taanis (2016), Banco Internacional do Funchal S.A Portugalis 
(2015), Panellinia Bank S.A. ja Peloponnese Coop Ltd.-le kuuluv Cooperative Bank Kreekas 
(2015): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-
on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 „Decision concerning the assessment of the conditions for resolution in respect of Veneto 
Banca S.p.A.“, SRB/EES/2017/11, lk 11, 23. juuni 2017 ja „Decision concerning the 
assessment of the conditions for resolution in respect of Banca Popolare di Vicenza S.p.A.“, 
SRB/EES/2017/12, lk 11, 23. juuni 2017. 

84 Riigiabi otsus SA, Euroopa Komisjon, 45 664 (2017/N), 25. juuni 2017, punkt 49. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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60 Hindamise muudab veelgi keerulisemaks liikmesriikides pankade 
maksejõuetusele kehtivate õigusaktide killustatus. Need varieeruvad liikmesriikides 
vaatamata ühtlustamise miinimumtaseme kehtestamisele85. Pangandusliitu kuuluvad 
liikmesriigid kasutasid ka kriisilahenduse vahendeid ja konkreetseid riigisiseseid 
likvideerimise õigusakte ettenähtud likvideerija või pankrotihalduri juhitavate 
riigisiseste maksejõuetusmenetluste asemel86, luues seega oma riigis 
maksejõuetusmenetluste osana tegeliku kriisilahendusraamistiku. Kuna avalike huvide 
ja võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtte võimaliku rikkumise hindamiseks tuleb 
kriisilahendust võrrelda riigisiseste maksejõuetusmenetlustega87, tekitab selline 
killustatus pankade kriisilahenduses mitmeid probleeme ja võib viia maksejõuetute või 
tõenäoliselt maksejõuetuks jäävate pankade ja nende võlausaldajate ebavõrdse 
kohtlemiseni88. 

61 2019. aasta lõpuks oli pangandusliidus kriisilahenduse osana allahindamise ja 
teisendamise vahendit kasutatud vaid üks kord – Banco Popular Españoli 
kriisilahenduseks. Kriisilahendusega kaitsti edukalt avaliku sektori vahendeid ja seega 
maksumaksjate raha. Teisalt kasutavad liikmesriigid endiselt pankadele päästeabi 
pakkumiseks ja nende toetamiseks avaliku sektori vahendeid ka väljaspool erakordse 
süsteemse kriisi olukordade piirangut: 

o päästeabi kui osa riikide maksejõuetusmenetlusest – liikmesriigid kasutavad 
avaliku sektori vahendeid riigisiseste maksejõuetusmenetluste toetamiseks; 

o päästeabi rekapitaliseerimise kaudu – liikmesriigid kasutavad ennetavat 
rekapitaliseerimist89 ja rekapitaliseerimist, mida ei loeta riigiabiks (kuna see 
põhineb turutingimustel), et toetada pankasid, mis ei vasta neile kehtivatele 
kapitalinõuetele; ja 

o tugi avaliku sektori tagatiste kaudu – neid ei loeta riigiabiks, kuna need 
põhinevad turutingimustel, mis on mõeldud viivisvõlgade müügi toetamiseks. 

                                                      
85 4. aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise 

kohta. 

86 Direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõige 47. 

87 Direktiivi 2014/59/EL artikkel 73. 

88 Elke Königi kõne Euroopa Parlamendi majandusliku integratsiooni, õigusaktide ühtlustamise 
ja ELi poliitikale lähenemise komisjonile, 5. mai 2020, https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Direktiivi 2014/49/EL artikli 32 lõike 4d punkt iii. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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ELi õigusraamistik kindlustus- ja pensionisektorile 

62 Vaatamata ELi tasandi usaldatavusraamistiku olemasolule esineb liikmesriikide 
kindlustust puudutavates tehnilistes eeskirjades siiski teatavaid lahknevusi. 
Kontrollikoda leidis, et järelevalveasutuste järelevalve ja koostöö kvaliteet on väga 
erinev. Ehkki EIOPA on teinud märkimisväärseid jõupingutusi kõigis liikmesriikides 
järjepideva, põhjaliku ja kõikehõlmava järelevalve edendamiseks90, kasutatakse 
endiselt õiguslikku arbitraaži91 ning probleeme valmistab järelevalvealase ühtsuse 
puudumine. 

63 Kapitalitasemed ületasid nii solventsuskapitalinõuete kui minimaalse kapitali 
adekvaatsuse määra miinimumnõudeid. 2018. aasta lõpu koondtasemed olid kõigis 
liikmesriikide üle miinimumi, ent endiselt esineb märkimisväärseid erinevusi. Need 
kajastavad eriti uute nõuete ebajärjekindlat rakendamist, näiteks nende osas, mis 
puudutavad riikide raamatupidamiseeskirju, maksusüsteemi ja sotsiaalkindlustuse 
õigusakte. 

64 ELi reeglid ei hõlma süsteemselt oluliste kindlustusandjate tuvastamist ning 
konkreetset järelevalvet/kriisilahendust ja taastamist. Lisaks puudub ELis ühine 
kaitsekord kindlustusettevõtjate kriisilahenduse või likvideerimise rahastamiseks92. 
Kindlustusandjad likvideeritakse liikmesriikide raamistike põhjal, mille eest vastutab 
ainuisikuliselt järelevalve teostaja päritoluriigis93. Nii EIOPA94 kui ESRB95 palusid 
komisjonil tagada ELi kindlustuse ja edasikindlustuse pakkujatele riigisiseste taastamise 
ja kriisilahenduse raamistike minimaalne ühtlustamine. Komisjon on viidanud, et sellist 
algatust valmistatakse ette koos Solventsus II raamistiku läbivaatusega. 

                                                      
90 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2018 punktid 96–97. 

91 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2018 3. selgitus ja punktid 26–27. 

92 „Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 
resolution frameworks for (re)insurers across the Member States”, EIOPA, 5. juuli 2017, 
lk 14 ja „Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential 
perspective”, ESRB, august 2017, lk 4 ja 7. 

93 25. novembri 2009. aasta Solventsus II direktiivi artiklid 267–296. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170 817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf


 39 

 

65 Käimasolevate poliitiliste arutelude kohaselt on vaja koostada täiendavaid 
eeskirju kontsentreeritud riskide, näiteks riiginõuete kontsentratsiooniriskide 
juhtimiseks ja järelevalveks. ELi kindlustusandjate risk seoses riiginõuetega on suurem 
kui pankadel96, eriti liikmesriikides, mille üldine võlamäär on kõrgem97. EIOPA jälgib 
neid riskipositsiooni liike oma stabiilsuse aruannetes. 

66 Ainult väikesel arvul liikmesriikidel on kehtestatud kindlustuse tagamise skeemid 
kindlustusvõtjate kaitsmiseks kindlustusandjate maksejõuetuks muutumise korral. 
Leidsime oma EIOPAt puudutavas aruandes, et tarbijate kaitse sõltub kindlustusandja 
juriidilisest struktuurist98. Komisjon hindab koos EIOPAga riikide kindlustuse tagamise 
skeemide Euroopa võrgustiku loomise vajadust. 

67 Komisjoni käimasolevate Solventsus II direktiivi läbivaatamise 
nõuandemenetluste valguses leiavad nii EIOPA kui ka Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, et ELi õigusaktides puudub makrotasandi usaldatavuspoliitika, mis 
võimaldaks sekkuda kindlustussektori süsteemse riskini viiva sündmusteahela 
erinevates punktides99. Ka finantsstabiilsuse nõukogu ja Rahvusvaheline 
Kindlustusjärelevalve Assotsiatsioon väljendasid sarnaseid seisukohti100. 

68 Tööandjapensionite osas ei olnud mitmed liikmesriigid veel 1. juuni 2020. aasta 
seisuga lõpule viinud uue tööandjapensioni kogumisasutuste II direktiivi ülevõtmist 
riigisesesse õigusesse101. 

                                                      
96 EKP, aruanne finantsstabiilsuse kohta, detsember 2019, lk 100 (vaba tõlge). 

97 „Investment behaviour report”, EIOPA, 16. november 2017, lk 13. 

98 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 29/2018 punkt 29. 

99 EIOPA konsultatsioonidokument solventsus II direktiivi 2020. aasta läbivaatamise kohta 
(peatükk 11); Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu dokument makrotasandi 
usaldatavussätete, meetmete ja instrumentide kohta kindlustussektoris (2018); ning vastus 
EIOPA konsultatsioonidokumendile Solventsus II 2020. aasta läbivaatuse kohta (2020). 

100 Finantsstabiilsuse nõukogu avaldus dokumendi „Finalisation of IAIS holistic framework for 
the assessment and mitigation of systemic risk in the insurance sector” kohta, 
14. november 2019. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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69 Määratletud hüvitise või tööandjapensioni kogumisasutuste hübriidide varad 
moodustasid 2014. aasta lõpus umbes 80% tööandjapensioni kogumisasutuste 
investeeringutest102. Madal tootlus aitab selgitada, miks olid 2018. aasta lõpus 
tööandjapensionite solventsuse positsioonid koondtasandil haprad ja sätestatud 
läve lähedal103. EIOPA 2017. aasta stressitestist ilmnes ka, et keskmiselt polnud 
tööandjapensioni kogumisasutustel piisavalt varasid oma pensionikohustuste 
täitmiseks ja keskmine vähese kapitaliga pensioniskeem104 võib avaldada 
pensionisaajatele märkimisväärset negatiivset mõju105. EIOPA 2019. aasta stressitestis 
täheldati siiski, et kindlustuskatte suhtarvud olid paranenud, kuid testitud 
stressistsenaariumi puhul eeldati siiski negatiivset mõju pensioniskeemi liikmetele ja 
hüvitisesaajatele või sponsorettevõtjatele106. 

Kapitaliturud, turu taristud ja kapitaliturgude liit 

70 Kuna ELi kapitaliturud on võrdlemisi vähe arenenud (võrreldes nt USAga), on ELi 
eesmärk suurendada kapitaliturgudelt kaastatud rahastuse osakaalu pankadelt 
saadud rahastusega võrreldes, et vähendada ettevõtete kapitalikulusid ja 
leevendada koduturust tulenevaid riske, soodustades piiriülest investeerimist ja 
diversifitseerimist. See peaks suurendama kriisidele vastupanu võimet ning toetama 
kiiremat taastumist ja kasvu. Kapitaliturgude tihedam integreerimine koos 
integreerituma pangandussüsteemiga võib aidata säilitada piiriüleseid kapitalivooge ja 
toetada investeeringuid liikmesriikides, mis kannatavad suurte asümmeetriliste 
makromajanduslike šokkide all. 

71 Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on määranud oma strateegia üheks 
peamiseks prioriteediks ELi mittepangast finantsteenusevahendajate makrotasandi 
usaldatavuspoliitika väljatöötamise107. Lisaks on loodud mittepangast 
finantsvahenduse alane eksperdirühm, mis jälgib sektori(te) riske. Hetkel puudub 
raamistik, mille abil saaks sektoris tuvastatud süsteemsete riskidega ühtlustatult 

                                                      
102 „IORPs stress test report 2015“, EIOPA, 2015, lisa 1. 

103 „Financial stability report”“, EIOPA, juuni 2019, lk 38. 

104 „2017 IORP Stress test report”, EIOPA, 13. detsember 2017, punktid 243 ja 235. 

105 „European Semester thematic factsheet on the adequacy and sustainability of pensions”, 
Euroopa Komisjon, november 2016, lk 9. 

106 „Occupational pensions stress test 2019“, EIOPA, 2019. 

107 „Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu, 2016. 
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tegeleda. Kõnealuse sektori süsteemsete riskide jälgimise raamistik areneb järk-järgult, 
näiteks tänu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu poolt ESMA-le antud soovitusele 
töötada välja suunised makrotasandi usaldatavusjärelevalve piirangute kohta108. 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tõi välja järelejäänud andmelüngad, mis ei 
võimalda mõnes mittepankade pakutava finantsvahenduse valdkonna osas 
laiaulatuslikumat riskihindamist (nt puuduvad piisavad andmed mittepankade 
finantsvõimenduse ning pankade ja teiste finantsvahendajate omavaheliste seoste 
kohta)109. 

72 Ehkki alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad peavad kehtestama 
riskijuhtimise eeskirjad ning neile kehtivad stressitestid ja aruandluskohustused, ei 
sisalda direktiiv alternatiivsetele investeerimisfondidele mõeldud finantsvõimenduse 
piiranguid. 2019. aasta läbivaatamisaruandes leiti, et enamik alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate direktiivi sätteid saavutasid soovitud eesmärgid 
tõhusalt ja tulemuslikult110. Finantsvõimendusega seotud järelevalve probleemid on 
aga kriisijärgsel ajal jätkuvalt esile kerkinud, näiteks seoses kollateraliseeritud 
laenukohustustega111. 

73 2018. aastal asus Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu seisukohale, et avatud 
investeerimisfondide varade likviidsuse ja nende tagasiostmistingimuste vahelised 
erinevused võivad viia kiirmüükideni, et pingelistes turuolukordades 
tagasiostmistaotlusi täita, ning see võib mõjutada teisi finantsturu osalisi, millele 
kuuluvad samad varad või seonduvate riskidega varad. Finantsvõimendus võib 
suurendada negatiivsete turuliikumiste mõju. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
soovitas ESMA-l ja komisjonil kehtestada nende riskide juhtimiseks makrotasandi 
usaldatavuspoliitika instrumendid112. Näiteks saab finantsvõimenduse riskidega 
                                                      
108 „Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, ESRB, 2018. 

109 „NBFI monitor”, ESRB, 2019. 

110 „Report on the operation of the alternative investment fund managers directive”, Euroopa 
Komisjon, 2019. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos 

112 „Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, ESRB/2017/6, 
7. detsember 2017. 
ESMA on alustanud konsultatsioone oma suuniste ettepaneku kohta, et alternatiivse 
investeerimisfondi valdkonnas finantsvõimenduse riskidega tegeleda: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34–39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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tegelemiseks luua vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks 
loodud ettevõtjate jaoks ühtlustatud aruandlusraamistiku ja kasutada paremini ära 
olemasolevaid võimalusi alternatiivsete investeerimisfondide finantsvõimendusele 
piirangute seadmiseks. 

74 Komisjoni poolt 2015. aastal vastu võetud ja 2017. aasta vahehindamisega 
täiendatud kapitaliturgude liidu tegevuskavas113 loetletakse enam kui 71 meedet (33 
kapitaliturgude liidu tegevuskavas ja 38 selle vahehindamises). Igale meetmele on 
määratud esialgne tähtaeg. Vahehindamises lisati veel viis prioriteetset meedet. 

75 2019. aastal teatas komisjon, et on rakendanud enamiku kapitaliturgude liidu 
tegevuskava meetmetest, ent vaja on edasisi samme, eriti kuna rohelise ja 
digiülemineku ning Brexiti tõttu on esile kerkinud uued prioriteedid114. Aga isegi kui ELi 
tasandil võetakse edasisi meetmeid, on võimalik kapitaliturgude liit saavutada vaid 
juhul, kui neid täiendatakse kaugeleulatuvate ja ambitsioonikate riigisiseste 
reformidega kapitaliturgude süvendamiseks115. 

76 Kontrollikoda teeb praegu eraldi auditit kapitaliturgude liidu tegevuskava 
elluviimise kohta. 

  

                                                      
113 „Teatis kapitaliturgude liidu tegevuskava vahearuande kohta”, COM(2017) 292 final, 

8. juuni 2017. 

114 „Kapitaliturgude liit: edusammud kapitali ühtse turu loomisel tugevama majandus- ja 
rahaliidu hüvanguks”, COM(2019) 136 final, 15. märts 2019, lk 3–4. 

115 „A Capital Market Union for Europe”, IMF, SDN/19/07, september 2019. 



 43 

 

ELi reaktsioon riigivõlakriisile  

Ülevaade 

77 Lisaks finantssüsteemi puudustele, mida esines peamiselt üleilmsel tasandil, 
muutsid mitu ainult ELis esinenud probleemi ELi finantskriisi riigivõlakriisiks (vt punktid 
13–17). Tehtud on mitu algatust kriisiga toimetulekuks nii fiskaal- kui panganduse 
tasemel, sh (vt joonis 7): 

o institutsioonilised meetmed: Euroopa finantsstabiilsusmehhanism (EFSM), 
Euroopa finantsstabiilsusvahend (EFSF), Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) ja 
Euroopa Eelarvenõukogu ning 

o poliitikameetmed: esimene ja teine majanduse juhtimise pakett, millega 
reformitakse stabiilsuse ja majanduskasvu pakti, Euroopa poolaasta korraldamine, 
makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse juurutamine ning riikide 
eelarveraamistike miinimumnõuete sätestamine, fiskaalkokkulepe ja EKP 
rahapoliitilised otsetehingud. 

Joonis 7. ELi vastus finantskriisile 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Institutsioonide vastus riigivõlakriisile 

Peamised arengud 

78 2010. aastal loodi ajutise ELi rahastamisprogrammina EFSM116. Eesmärk oli anda 
rahalist abi kõigile liikmesriikidele, kes on majandusraskustes või kellel on tõsine oht 
sattuda suurtesse majandusraskustesse, mida põhjustavad temast olenematud 
erandlikud asjaolud. Abi saaks pakkuda laenude või krediidiliini kaudu, võttes arvesse 
maksebilansi toetamise süsteemi kui euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele juba 
ennetava finantsabi andva olemasoleva instrumendi võimalikku rakendamist.  

79 EFSF oli 2010. aastal loodud ajutine kriisilahenduskord. Eesmärk oli kaitsta 
finantsstabiilsust, pakkudes euroala liikmesriikidele finantsabi peamiselt laenudena. 
2012. aastal sai selle õigusjärglaseks Euroopa stabiilsusmehhanism ning see ei saa 
rohkem finantsabi osutada. See saab aga endiselt: 

o võtta vastu laenude tagasimakseid toetust saanud riikidelt; 

o teha Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi võlakirjade omanikele intressi- ja 
põhisumma makseid; 

o pikendada maksmata võlakirju. 

80 ESM loodi 2012. aastal euroala liikmesriikide lepingu alusel117 püsiva 
valitsustevahelise organisatsioonina. ESMi ülesanne on anda finantsabi euroala 
riikidele, kellel on või keda ohustavad suured rahastamisprobleemid. Abi antakse 
üksnes siis, kui on tõendeid, et see on vajalik ESMi liikmete ja euroala kui terviku 
finantsstabiilsuse kaitsmiseks. ESM annab finantsabi euroala liikmesriikidele, kellel on 
või keda ähvardavad tõsised rahastamisprobleemid, tehes seda rangetel majanduslikel 
tingimustel, mis olenevad valitud rahastamisvahendist ning mida arutatakse komisjoni 
ja abisaajaga. Teatud tingimustel võib ESM ka euroalale süsteemselt olulisi 
finantseerimisasutusi otseselt rekapitaliseerida. Komisjon ja ESM hindavad regulaarselt 
finantsabi programmidest väljunud toetust saavate liikmesriikide tagasimakse riske. 
Kontrollikoda hakkas koostama auditit, mille eesmärk on hinnata komisjoni 
programmijärgse järelevalve tõhusust. 

                                                      
116 Nõukogu 11. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa 

finantsstabiilsusmehhanism. 

117 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping, 2. veebruar 2012. 
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81 2015. aastal lõi komisjon Euroopa Eelarvenõukogu118. Muude ülesannete hulgas 
peaks eelarvenõukogu andma hinnangu ELi eelarveraamistiku rakendamisele ning 
euroala ja riikide tasandi tegeliku eelarvepoliitika asjakohasusele. 

Edusammud ja põhiprobleemid 

82 Alates 2008. aastast on mitu finantsraskustes liikmesriiki (Ungari, Läti ja 
Rumeenia maksebilansi toetamise süsteemist ning Iirimaa ja Portugal EFSMilt) saanud 
laene ELilt ning valitsustevahelistest päästefondidest (Kreeka riik Kreeka laenulepingu 
alusel, Kreeka, Iirimaa ja Portugal EFSFilt ning Küpros, Kreeka ja Hispaania ESMilt): 

o kirjutasime oma makrotasandi finantsabi aruandes119, et komisjon ei olnud 
makrotasandi finantsabi programmide haldamiseks valmis ning soovitasime 
institutsioonideülese raamistiku loomist, mis võimaldaks inim- ja tehnilisi 
ressursse kiirelt mobiliseerida ning makromajanduslike tingimuste horisontaalset 
kooskõla kontrollida; 

o selles aruandes ning ka oma teises kriisiohjamist käsitlevas aruandes120 tegime 
ettepaneku, et komisjoni ettevalmistused peaksid parandama abiprogrammide 
kavandamise üldisi protseduure ning täpsustama programmide tingimuste rolli. 
Lisaks rõhutasime, kui oluline on töötada välja kindlad koostöölepingud 
komisjoni ja teiste asjasse puutuvate rahvusvaheliste sidusrühmade vahel, näiteks 
EKP ja IMF. Läbivaatuse käigus leidsime, et komisjoni, EKP, ESMi ja Euroopa 
järelevalveasutuste vahel on sellel teemal tehtud suuri edusamme. 

83 Leidsime oma riikide eelarveraamistikele sätestatud ELi nõudeid käsitlevas 
eriaruandes121, et Euroopa Eelarvenõukogu ülesehitusi ja volitusi saaks nende 
sõltumatuse seisukohast veel parandada ning et komisjonil on võimalik Euroopa 
Eelarvenõukogu ettepanekuid ja soovitusi ilma sobilikke selgitusi andmata eirata. 

                                                      
118 Komisjoni otsus (EL) 2015/1937, millega luuakse sõltumatu nõuandev Euroopa 

Eelarvenõukogu, ja komisjoni otsus (EL) 2016/221, millega muudetakse otsust (EL) 
2015/1937, millega luuakse sõltumatu nõuandev Euroopa Eelarvenõukogu. 

119 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 18/2015: „Raskustes olevatele riikidele antud 
finantsabi”. 

120 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 17/2017: „Komisjoni sekkumine Kreeka finantskriisi”. 

121 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 22/2019: „Liikmesriikide eelarveraamistikega seotud 
ELi nõudeid tuleb veelgi tugevdada ning nende rakendamist paremini jälgida”. 
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Poliitikameetmed majandusjuhtimise parandamiseks 

Peamised arengud 

84 Stabiilsuse ja majanduskasvu pakt on 1997. aastast kehtiv normide kogu122, mille 
eesmärk on tagada liikmesriikide riigi rahanduse usaldusväärsus ja nende 
eelarvepoliitika kooskõlastamine, sätestades valitsemissektori eelarvepuudujäägile ja 
valitsemissektori võlale läviväärtused, nn Maastrichti kriteeriumid. 

o Stabiilsuse ja kasvu pakt koosneb kahest osast: 

— ennetuslik osa, mille eesmärk on tagada, et liikmesriikide eelarvepoliitika on 
tugev ja kooskõlastatud, sätestades parameetreid ja eelarve 
tulemuseesmärke; 

— korrigeeriv osa, mis viitab Maastrichti lepingus sätestatud ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlusele123, mille eesmärk on, et liikmesriigid 
võtavad nõuetekohaseid poliitikameetmeid ülemäärase riigieelarve 
puudujäägi korrigeerimiseks. Selles sätestatakse rangemad eelarve 
tulemuseesmärgid neile liikmesriikidele, mis ületavad stabiilsuse ja 
majanduskasvu paktis sätestatud eelarvepuudujäägi või võla ülemmäära 
(vastavalt 3% ja 60% SKPst). Kehtestamisest alates on ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlus käivitatud 25 liikmesriigis124. Rahalisi 
sanktsioone ei ole aga veel rakendatud. Kõik ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlused on suletud, välja arvatud Rumeenias, kus käib 2020. aastal 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus. 

                                                      
122 Amsterdamis vastuvõetud otsuses stabiilsuse ja kasvu pakti kohta, Euroopa Ülemkogu, 

17. juuni 1997. 

123 ELi toimimise lepingu artikkel 126. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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o 2011. aasta esimeses majanduse juhtimise paketis125 ja 2013. aasta teises 
majanduse juhtimise paketis126 tehti nii stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikus kui 
ka korrigeerivas osas mitu muudatust. Nende normidega: 

— sätestati liikmesriigi kulutuste aastasele kasvule kulude kasvu eesmärk, mida 
arvutatakse tulude netosummast; 

— loodi Euroopa poolaasta, mille abil kooskõlastada ELi fiskaal- ja 
majanduspoliitikat ning parandada liikmesriikidele antava poliitilise nõu 
ajastust; 

— võimaldati ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust avada üksnes juhul, kui 
ülemäärane riigivõlg ei lähenenud küllaldase kiirusega referentsväärtusele 
(60% SKPst); 

— jätkati astmeliste rahaliste karistuste rakendamist, mis võivad moodustada 
kuni 0,5% vastava liikmesriigi SKPst; 

— kehtestati euroala liikmesriikidele ühine eelarve ajakava ja ülemäärase 
riigieelarve puudujäägi korrigeerimine; 

— kehtestati uued eeskirjad, mis on seotud euroala liikmesriikide tõhustatud 
programmi- ja programmijärgse järelevalvega. 

85 Selleks, et tegeleda esimese majanduse juhtimise paketi alusel tugevdatud ELi 
eelarve juhtimise raamistiku mõne järelejäänud puudusega, jõustusid 2013. aastal 
valitsustevaheline majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 
leping ning täpsemalt selle jaotis III, mida tuntakse fiskaalkokkuleppena. See koosneb 
peamiselt selliste riigisiseste eelarve-eeskirjade vastuvõtmisest, mis on tihedalt seotud 
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osaga, rakendades täpsemalt tasakaalus eelarve 
nõuet ja automaatselt vallanduvat korrigeerimise mehhanismi riigi tasandil, juhul kui 
seda eeskirja rikutakse. 

86 Euroopa poolaasta on liikmesriikide majandus- ja eelarvepoliitika 
kooskõlastamise ex ante tsükkel ning see võeti vastu esimese majanduse juhtimise 
paketiga osana ELi majanduse juhtimise laiemast reformist. See sisaldab liikmesriikide 
eelarve- ja majanduspoliitika hindamist ja soovitusi kooskõlas stabiilsuse ja 
majanduskasvu pakti, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse ning liidu 
                                                      
125 Määrused (EL) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 ja direktiiv 

2011/85/EL. 

126 Määrus (EL) nr 472/2013 ja määrus (EL) nr 473/2013. 
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majanduskasvu- ja tööhõivepoliitikaga. Euroopa poolaastas osalevad kõik liikmesriigid 
(välja arvatud need, kes on makromajanduslikus kohandamisprogrammis), võttes osa 
komisjoniga peetavast üksikasjalikust dialoogist, mis puudutab nende riikide 
majanduspoliitikat. Peamine eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, 
jälgida ja korrigeerida makromajanduslikku tasakaalustamatust ning soovitada kasvu ja 
töökohtade loomiseks vajalikku struktuuripoliitikat. 

87 Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus kehtestati esimese 
majanduse juhtimise paketi osana. Selle eesmärk on tuvastada ja ennetada selliseid 
liikmesriikide makromajanduslikke tasakaalustamatusi, mis ei mõjuta mitte üksnes 
kõnealuste liikmesriikide, vaid ka kogu euroala või ELi majanduslikku stabiilsust, ja 
nendega tegeleda. Komisjon on koostanud peamiste ja täiendavate varude ja 
voogude indikaatorite tulemustabeli koos nende juurde käivate lävenditega, mis 
annavad teavet nii lühiajaliste kui pikaajaliste makromajanduslike tasakaalustamatuste 
suurenemise ja kuhjumise kohta. Sõltuvalt sellest, kas mõnda neist lävenditest on 
ületatud, on liikmesriigi jaoks võimalikud kolm tagajärge: 

o makromajanduslik tasakaalustamatus puudub, kui makromajanduslik olukord on 
hea; 

o makromajanduslik tasakaalustamatus, millele järgnevad ennetusmeetmed; või 

o ülemäärane makromajanduslik tasakaalustamatus, millel on negatiivne mõju 
teistele liikmesriikidele ning mis võib viia ülemäärase tasakaalustamatuse 
menetluse alustamiseni ning nõuab parandusmeetmete rakendamist. Kui euroala 
liikmesriik pidevalt või korduvalt nõukogu soovitusi rikub, võidakse talle 
kohaldada sanktsioone. Siiani ei ole ülemäärase tasakaalustamatuse menetlust 
kunagi algatatud. 

88 EKP mängis euroalas olulist rolli ka pärast riigivõlakriisi. Oluline pöördepunkt turu 
usalduse saavutamisel ja kriisile reageerimisel oli EKP presidendi Draghi 2012. aasta 
avaldus127, mille kohaselt on EKP valmis euro säilitamiseks tegema kõik endast 
oleneva. Rahapoliitiliste otsetehingute kava kohaselt võib EKP osta 
kohandamisprogrammis (EFSF, ESM) olevate riikide euroala riigivõlakirju avaturult. 
Selle kehtestamise eesmärk oli kaitsta rahapoliitika nõuetekohast ülekandmist ja 
järjekindlust ning tagada, et tehinguid tehakse konkreetses raamistikus128. Pärast EKP 

                                                      
127 EKP presidendi Mario Draghi kõne üleilmsel investeerimiskonverentsil Londonis, 26. juuli 

2012. 

128 EKP pressiteade „Technical features of Outright Monetary Transactions”, 6. september 
2012. 
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antud lubadust teha kõik endast olenev ja rahapoliitiliste otsetehingute kava 
käivitamist stabiliseerusid eurodes riigivõlakirjade tootluse erinevused. 

Edusammud ja põhiprobleemid 

89 Oma eelarvepoliitika kooskõlastamise auditites129 leidsime, et ELi tasandil 
majanduse juhtimine muutub üha keerulisemaks, eeskirjade täitmist on keeruline 
tagada ning see sõltub suurel määral komisjoni ja seega nõukogu kaalutlusõigusest ja 
eksperdihinnangust. Lisaks leidsime, et paindlikkusmeetmete kumulatiivne 
rakendamine ei pruugi viia paralleelselt nii stabiilsuse kui kasvu tagamiseks vajalike 
eelarvepuhvrite ja poliitikameetmete kombinatsiooni õigeaegse loomiseni. Lisaks on 
mõne liikmesriigi valitsemissektori võlg endiselt väga suur. 

90 Meie makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse 2018. aasta auditis leiti, 
et protseduur on üldiselt hästi kavandatud ja põhineb kvaliteetsel analüüsil. Tõime aga 
välja kava (ülemäärase tasakaalustamatuse menetlus) täitmise tagamisega seotud 
probleemid ning nendega seotud poliitilised kaalutlused, mida tuleb selle raamistiku 
rakendamisel arvesse võtta. Lisaks kajastab liikmesriikide makromajanduslikku 
tasakaalustamatust käsitlev 2019. aasta komisjoni häiremehhanismi aruanne130 
püsivaid majanduslikke tasakaalustamatusi olulistes valdkondades nagu era- ja 
valitsemissektori võlg, rahvusvahelised investeerimispositsioonid, eluasemeturg ja 
teatud liikmesriikide töötuse määrad. 

                                                      
129 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2016: „Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 

mõjusa rakendamise tagamiseks tuleb teha täiendavaid parandusi” ja eriaruanne nr 3/2018: 
„Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse audit”; eriaruanne nr 18/2018: „Kas 
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa peamine eesmärk on täidetud?“; eriaruanne 
22/2019: „Liikmesriikide eelarveraamistikega seotud ELi nõudeid tuleb veelgi tugevdada 
ning nende rakendamist paremini jälgida”. 

130 Komisjoni aruanne – häiremehhanismi aruanne 2019, mis on koostatud kooskõlas määruse 
(EL) nr 1176/2011 makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja korrigeerimise kohta, 
artiklitega 3 ja 4; Euroopa Komisjon, COM(2018) 758 final. 
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91 Meie Euroopa poolaasta audit kinnitas, et selle protsessi käigus anti asjakohaseid 
riigipõhiseid soovitusi keskpika tähtajaga eelarve-eesmärkide, makromajanduslike 
tasakaalustamatuste ja muude vajalike struktuurireformidega tegelemiseks. Enam kui 
kahe kolmandiku riigipõhiste soovituste rakendamisel saavutati küll „mõningat 
edasiminekut“, kuid täieliku täitmise väike osakaal liikmesriikides näitab, et oluliste ja 
vajalike reformide rakendamise kiirendamiseks on vaja teha veel pingutusi. Peamiselt 
vastutavad selle eest riigid. 

92 Üheskoos toovad need auditid välja puutepunkti esinenud probleemide ja 
vajaduse vahel kasutada täielikult ära kõiki ELi tasandi olemasolevaid seiremenetlusi, 
millega ELi tasandi kooskõlastamist tõhusamaks muuta. 
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COVID-19 kriisi mõju ja ELi esialgsed 
poliitikameetmed  
93 ELi majanduslik kontekst on märkimisväärselt muutunud pärast seda, kui COVID-
19 pandeemia Euroopat selle aasta märtsis tabas. COVID-19 on tõsine oht ELi 
rahvatervisele ning kehtestatud liikumispiirangud tõid kaasa suure majandusšoki 
(III lisa esimeses tulbas on toodud finants- ja riigivõlakriisi kulud aastatel 2008–2017 ja 
teises tulbas COVID-19 pandeemiale reageerimise (osaliselt prognoositud) algsed 
kulud.  

94 COVID-19 pandeemiaga seotud tervise- ja liikumispiirangud põhjustasid häireid 
tootmises, teenustes ja üleilmsetes tarneahelates ning need mõjutasid olulisi sektoreid 
nagu turism, transport ja kaubandus. Komisjoni sõnul prognoositakse sel aastal ELi 
SKP vähenemist 7,4% võrra (7,7% euroalas), mis on suurem langus kui 2008.–2012. 
aasta finants- ja riigivõlakriisi ajal, ja 6% suurenemist (6,3% euroalas) aastal 2021131. 

Finantssektor 

COVID-19 kriisi esialgne mõju 

95 Võrreldes eelmiste kriisidega olid pangad COVID-19 kriisi sisenedes paremini 
kapitaliseeritud ja neil oli parem likviidsuse juhtimine. Liikumispiirangud tõid 
ettevõtetele kaasa märkimisväärse käibekaotuse, suurema nõudluse laenude järele 
ja ettevõtete maksejõuetuse riski. Lisaks võivad suuremad töötuse määrad 
(vt joonis 8) viia eralaenude ja hüpoteeklaenude makseviivitusteni, mõjutades 
potentsiaalselt kinnisvarahindu. 

                                                      
131 2020. aasta kevadine majandusprognoos: „Sügav ja ebaühtlane majanduslangus, ebakindel 

taastumine”, Euroopa Komisjon, 6. mai 2020. 
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Joonis 8. Töötuse määr (töötute arv – % kogu 15–74‐aastasest 

majanduslikult aktiivsest rahvastikust, 2001–2021) 

 
Allikas: Eurostati ja Euroopa Komisjoni majandusprognoos, kevad 2020. 

96 Sellest tulenevalt peavad pangad tõenäoliselt tulema järgmistel aastatel toime 

rohkemate viivislaenude ja erasektori võla vajalikust restruktureerimisest tulenevate 

kahjumitega. Esialgsete prognooside kohaselt, milles ei arvestata poliitikameetmete 
mõju, ulatub EBA hinnangul viivislaenude keskmine kattekordaja 2008.–2012. aasta 
kriisile järgnenud perioodi sarnase tasemeni132. 

97 On oluline, et asjaomased mehhanismid suudaksid vajaduse korral täita oma 
ülesandeid, eelkõige COVID‐19 puhangu põhjustatud kriisi kontekstis. Praeguse kriisi 
pankadele avalduva mõju ulatus sõltub peamiselt kriisi arengust ja sellele järgnevast 
taastumisest, pankade enne kriisi olemas olnud kapitalist, nende riskidest kõige enam 
mõjutatud sektorites ning sellega seonduvast reaalmajandusele osutatava avaliku 
sektori toetuse suurusest. 

98 Pandeemia tõi kaasa kapitaliturgude suure volatiilsuse ja euro vahetustehingute 
kõvera veelgi lamedamaks muutumise (vahetustehinguid kasutatakse intressimäära 
riski maandamiseks ning vahetustehingute kõver võib näidata intressimäära eeldatavat 
muutumist), seejuures langes märkimisväärselt finantsvarade turuväärtus ning 

                                                       
132 „The EU banking sector: first insights into the COVID‐19 impacts”, EBA, 25. mai 2020. 
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suurenes kindlustus- ja pensionikohustuste turuväärtus, avaldades negatiivset mõju 
kindlustus- ja pensionisektoritele. Kindlustussektori hiljutiste stressitestide tulemuste 
põhjal133 olid enamiku kindlustusandjate maksevõime suhtarvud testitud 
stressiolukorra stsenaariumides piisavad. Pensionifondidel, mida tuntakse 
tööandjapensioni kogumisasutuste nimetuse all, olid 2019. aastal veidi paranenud 
kattemäärad (varade ja kohustuste suhe), kuid neil on siiski olnud raskusi püsivalt 
madala intressimäära ja madala tootlusega keskkonnas, mis mõjutas nende 
investeeringute kasumlikkust ja kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustuste 
hindamist134. 

99 Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, ESMA ja EIOPA on nõudnud meetmeid, 
mis käsitleksid COVID-19 pandeemiaga seotud süsteemseid nõrku kohti135. Täpsemalt 
teatas ESMA, et COVID-19 pandeemia põhjustatud suur volatiilsus ja sellega seotud 
probleemid on põhjustanud mõnes investeerimisfondide valdkonna segmentides 
likviidsusstressi. Lisaks toetati Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitust seoses 
riikide pädevate asutuste keskendumisega selliste investeerimisfondide järelevalvele, 
mis puutuvad märkimisväärselt kokku riigi võlakirjade ja kinnisvaraga, ning rõhutati, 
kui oluline on õigeaegselt ja tõhusalt kasutada ära likviidsusjuhtimise vahendeid 
investeerimisfondides, mis puutuvad kokku vähem likviidsete varadega. EIOPA on 
teinud ka mitu algatust136, näiteks avaldanud deklaratsiooni dividendide jaotamise ja 
muutuvtasude poliitika kohta COVID-19 kontekstis ning kutsunud kindlustusandjaid ja 
vahendajaid üles võtma meetmeid, et leevendada pandeemia mõju tarbijatele. 
Tööandjapensioni kogumisasutuste küsimuses rõhutas EIOPA vajadust võtta arvesse 
COVID-19 pandeemia mõju pensionifondidele seoses talitluspidevusega, eelkõige 
seoses hüvitiste maksmise ja laekuvate sissemaksetega, mõjuga likviidsusele ja 
rahastamistasemele, samuti võimalikku pikaajalist kahjulikku mõju, mis tuleneb 
tööandjapensioni kogumisasutuse liikmete otsusest kasutada sääste või vahetada 
investeerimisvõimalust ebasobival hetkel. 

                                                      
133 „2018 insurance stress test report”, EIOPA, lk 6. 

134 „2017 IORP stress test report”, 13. detsember 2017, punktid 243 ja 235; 2019 
tööandjapensioni kogumisasutuse stressitesti aruanne 19/673, EIOPA, 17. detsember 2019, 
lk 15–48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50–158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf 

136 Vt EIOPA võetud COVID-19 meetmete täielik loetelu aadressil 
https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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ELi algsed meetmed  

100 Riikide ametiasutused otsustasid kiirelt vabastada vastutsüklilised ja muud 
makrotasandi usaldatavusega seotud kapitalipuhvrid, mis suurendasid pankade 
võimet anda laene reaalmajandusele ja tulla toime ootamatute kahjumitega 
(vt IV lisa ja V lisa). ELi ja liikmesriikide ametiasutused võtsid ka teisi meetmeid, 
millega suurendada pankade laenuandmisvõimet, mille seas oli ajutine vabastus 
kapitali- ja likviidsusnõuetest, IFRS 9 põhjustatud suurenenud provisjoneerimise mõju 
leevendamiseks mõeldud üleminekusätete laiendamine regulatiivsele kapitalile ja 
avaliku sektori tagatud laenude vabam regulatiivne käsitlus137. Järelevalveasutused 
kannavad ka endiselt vastutust pankade krediidiriski ja väärtuse languse ning 
viivislaenude taseme ja nende mõjude jälgimise eest. See on oluline maksejõuetute või 
maksejõuetuks muutuda võivate pankade õigeaegseks tuvastamiseks. 

101 Selleks, et pangad suudaksid paremini pandeemiast põhjustatud kriisis 
kahjumitega toime tulla, palus EKP pankadel vähemalt kuni 2020. aasta oktoobri lõpuni 
dividende mitte maksta. 

102 Tasakaalustamaks kõigi pankade kriisilahenduskõlblikkust ja sektori olukorra 
kergendamist kriisi ajal, otsustas SRB lükata 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise 
tsükli ajal edasi teatavad teabe- ja andmepäringud ja pankadelt nõutud teabe 
esitamise, säilitades samal ajal peamised standardaruanded, mis võimaldavad 
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude arvutamist. SRB teatas, et ta 
võtab enne uute otsuste jõustumist ettevaatava lähenemisviisi pankade suhtes, kellel 
on raskusi omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude eesmärkide 
täitmisega. SRB teatas ka, et leevendab ajutiselt pankade omavahendite ja kõlblike 
kohustuste miinimumnõude nõudeid pankadele, kellel on raskusi oma eesmärkide 
täitmisega138. 

                                                      
137 „Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU”, Euroopa 

Komisjon, 28. aprill 2020. 

138 SRB 1. aprilli ja 8. aprilli ning 17. juuni 2020 veebipäevik ja SRB juhatuse liikme Sebastiano 
Laviola kõne finantseerimisasutuste konverentsil 2. juunil 2020. 
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103 28. aprillil avaldas komisjon tõlgendava teatise139, millega kinnitati eeskirjade 
paindlikkust kooskõlas Baseli komiteega, sh paindlikkust avaliku ja erasektori 
laenumaksete moratooriumide puhul140 ja järelevalvemeetmeid, mis võimaldavad 
pankadel kasutada ajutiselt oma likviidsus- ja kapitalipuhvreid. 

104 Komisjon pakkus ka ajutiste erakorraliste meetmetena välja kapitalinõuete 
määruse muudatused, mille seas on praeguse üleminekukorra 2-aastane pikendamine, 
et leevendada IFRS 9 avaldatavat mõju pankade omavahenditele, ja 1-aastane 
pikendus kapitalinõuete määruses sätestatud uute finantsvõimenduse määra nõuete 
täitmisele141. 

105 Euroopa järelevalveasutused ja ühtne järelevalvemehhanism võtavad erinevaid 
meetmeid ja avaldavad koordineerivaid suuniseid finantssüsteemi erinevate 
valdkondade eest vastutavatele liikmesriikide pädevatele asutustele. Komisjon tõi 
välja, et Euroopa järelevalveasutused peavad tagama, et kui riikide pädevad 
asutused rakendavad erinevates liikmesriikides paindlikku lähenemisviisi, tuleb seda 
teha järjepidevalt ning see ei tohi luua siseturul ebaõiglasi tingimusi142. 

Eelarve- ja majanduspoliitika 

COVID-19 kriisi esialgne mõju 

106 COVID-19 suurendab oluliselt eelarvepuudujääki (vt joonis 9) ja 
valitsemissektori võlga (vt joonis 10), kuna avaldab märkimisväärset survet 
liikmesriikide valitsuste kuludele ja tuludele. Eelkõige võtsid valitsused meetmeid 

                                                      
139 „Coronavirus response: Commission adopts banking package to facilitate lending to 

households and businesses in the EU”, Euroopa Komisjon, 28. aprill 2020. 

140 EBA suunised avaliku ja erasektori moratooriumite käsitlemiseks COVID-19 meetmete 
valguses, 2. aprill 2020. 

141 20. mai 2019. aasta määrus (EL) nr 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) 
nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, 
omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes 
vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate 
riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning 
millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32 018L0410&from=ET 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=ET
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süsteemselt oluliste ettevõtete päästmiseks, ettevõtete abistamiseks ning üldise 
sotsiaaltoe pakkumiseks. Lisaks võivad krediiditoetused ettevõtetele, mida toetavad nii 
liikmesriikide kui ELi tagatised, suurendada keskpikas perspektiivis eelarvekulutusi. 
Seega võib kriis avaldada liikmesriikidele ebaühtlast mõju ning süvendada nende 
erinevusi (komisjoni sõnul kajastuvad need erinevused tõsiasjas, et osa liikmesriikide 

majanduslangus on ligikaudu 10%, võrreldes keskmise 6–7,5%‐ga)143. 

107 EKP varade ostuprogramm tagab rahapoliitika nõuetekohase ülekandmise. 
Kinnitus, et kõik liikmesriigid vastavad Euroopa stabiilsusmehhanismi krediidiliinide 
kriteeriumitele, annab samuti kindlust, et liikmesriikide toetamine aitaks neid surveid 
mõnevõrra leevendada. 

Joonis 9. Valitsussektori puudujääk (‐) ja ülejääk (+), (% SKPst, 2001–

2021) 

 
Allikas: Eurostati ja Euroopa Komisjoni majandusprognoos, kevad 2020. 

 

                                                       
143 „Euroopa võimalus: parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks”, 

COM(2020) 456 final, 27. mai 2020, lk 3. 
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Joonis 10. Valitsussektori võlg (% SKPst, 2001–2021) 

 
Allikas: Eurostati ja Euroopa Komisjoni majandusprognoos, kevad 2020. 

108 Kriisi ajal ja pärast seda esineva ebakindluse tõttu võib riigivõlakirjade 
väärtuse ümberhindamisel olla negatiivne mõju neid omavatele pankadele, 
vähendades nende kasumlikkust ja isegi elujõulisust. Need riskid on kõige suuremad 
neis liikmesriikides, mille eelarvepoliitiline manööverdamisruum on väiksem. 

ELi algsed meetmed  

109 Selle uue majandusliku reaalsusega toimetulekuks on EL pakkunud 
liikmesriikidele fiskaal‐ ja majandabi erinevate majanduse ja eelarveliste 
toetusvahendite kaudu, et taastumist kiirendada ja kasvu taastada. 

110 Viimasel paaril kuul on tehtud ELi eelarve ja majanduse kooskõlastamises ning 
Euroopa poolaasta raames olulisi edusamme, mille seas on: 

o stabiilsuse ja majanduskasvu pakti üldise vabastusklausli aktiveerimine, mis 
võimaldab liikmesriikidel kalduda kõrvale stabiilsuse ja majanduskasvu pakti 
ennetava osa nõuetest (st keskpika perioodi eelarve‐eesmärgi saavutamisest või 
selle saavutamisele suunatud kohandamiskavast) ja annab komisjonile võimaluse 
pikendada tähtaega, mille jooksul peavad liikmesriigid ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse raames riigieelarve ülemäärase puudujäägi 
kõrvaldama; 
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o riigi vabastusklauslite aktiveerimine liikmesriikides, mis võimaldab liikmesriikidel 
peatada oma riigi eelarveraamistikus sätestatud piirangud, kui esineb tõsine 
majandussurutis või muud erandlikud asjaolud; ja 

o uued komisjoni suunised 2020. aasta stabiilsus- ja lähenemisprogrammide 
jaoks, mis ühtlustavad praeguse 2020. aasta tsükli stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammide vormi ja sisu. 

111 Lisaks on EL näinud ette uued eelarvevahendid, et toetada liikmesriikide 
taastumist ning kaitsta ELi siseturgu ja euro stabiilsust. Nende seas on täpsemalt 750 
miljardi euro suurune taasterahastu „Next Generation EU“, mille keskmes on uus ELi 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend, ja kolm turvaabinõud, mille kogumaht on 
540 miljardit eurot (vt IV lisa). 

112 ELi siseturu ühtsuse kaitsmiseks ja konkurentsivõimeliste võrdsete tingimuste 
tagamiseks on Euroopa Komisjon144 pakkunud välja mitu algatust, näiteks ühtse turu 
nõuete täitmise tagamise rakkerühma, maksevõime toetamise rahastamisvahendi, 
rände- ja varjupaigapakti, strateegiliste investeeringute rahastamisvahendi ja 
ravimistrateegia. Lisaks kohandas EL riigiabi eeskirju, kehtestades 19. märtsil 2020 uue 
riigiabi ajutise raamistiku145 ja pikendades seda 3. aprillil146 (vt IV lisa). Ühtlasi on 
heaks kiidetud ja aktiveeritud veel hulk teisi vahendeid, mille seas on tööhõive 
toetamise erakorraline rahastu (TERA) ja ESMi pandeemia kriisitoetuse kaitsemeede 
(vt IV lisa). 

113 Lisaks on riikide tasemel võetud veel hulk eelarve- ja majanduslikke meetmeid. 
Senini võetud fiskaalabi meetmed moodustavad hinnanguliselt enam kui 3% EL-27 
SKPst ning meetmed, millega pakutakse likviidsustoetust raskustesse sattunud 
valdkondadele ja ettevõtetele, enam kui 16% EL-27 SKPst.147 Euroopa eelarveseire 
kohaselt suurendab enamik liikmesriike enda eelarvemeetmete raames oma kulutusi 
umbes 1,6% võrra SKPst ja pakub maksusoodustusi veel 1,4% ulatuses SKPst. 

                                                      
144 „Euroopa võimalus: parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks”, 

COM(2020) 456 final, 27. mai 2020, lk 11–15. 

145 Komisjoni teatis „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 
puhangu kontekstis”, C(2020) 1863 final. 

146 Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 
puhangu kontekstis” muudatus C(2020) 2215 final. 

147 Aruanne, mis käsitleb laiaulatuslikku majanduspoliitilist reageerimist COVID-19 
pandeemiale, eurorühm, 9. aprill 2020. 
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Lisateabe saamiseks COVID-19 kriisile reageerimiseks võetud riigisiseste meetmete 
kohta vt V lisa. 

114 15. aprillil 2020 esitasid Euroopa Komisjoni president ja Euroopa Ülemkogu 
eesistuja ühtse Euroopa tegevuskava COVID-19 leviku tõkestamiseks võetud 
meetmete lõpetamise suunas148. Aruandes tuuakse esile neli peamist valdkonda, 
milles on vaja meetmeid, et edasi liikuda: 

o meetmed ühtse turu toimimise taastamiseks; 

o rohkem pingutusi investeeringute suurendamiseks; 

o üleilmsed meetmed, eriti ELi vahetus läheduses; 

o ELi ja riikide valitsemise toimiv süsteem. 

  

                                                      
148 „Euroopa võimalus: parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks”, 

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjon, 15. aprill 2020. 
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Lõppmärkused 
115 2008.–2012. aasta finants-, majandus- ja riigivõlakriisil olid pikaajalised mõjud 
ELi kasvule ja eelarve stabiilsusele. 

116 Tolle aja ELi finantssüsteemi iseloomustas vähene järelevalve, sealhulgas nõrk 
koostöö pankade piiriüleste tegevuste ja nendega seotud riskide alal, liiga vähesed 
riskihindamise ja kapitalinõuete eeskirjad ning suurte pankade ebapiisav kriisiohjamise 
raamistik (punktid 08–09). 

117 2008. aasta finantskriisist sai peagi riigivõlakriis. Vähenenud maksutulu, riigiabi 
meetmed pankade toetamiseks ja eelarvestiimulid aitasid küll kriisi varases faasis 
majandust stabiliseerida, ent tõid kaasa valitsemissektori võla märkimisväärse 
suurenemise. See koos euroala puuduliku institutsionaalse arhitektuuriga pani suure 
surve teatud liikmesriikide riigivõlakirjade tootlikkusele ja krediidireitingule ning 
riigivõlakriis mõjutas omakorda pangandussektoreid ja majandust laiemalt 
(punktid 11–16). 

118 Nende puuduste kõrvaldamiseks ning tugevamasse ja 
vastupanuvõimelisemasse finantssüsteemi panustamiseks on EL oma institutsioonilist 
ja õigusraamistiku tugevdanud. Määrati ELi tasandi järelevalveasutused ning muudeti 
rangemaks pankade mikrotasandi ja makrotasandi usaldatavusnõudeid, võeti vastu 
uus maksejõuetute või maksejõuetuks muutuda võivate pankade kriisiohjamise 
raamistik ning loodi pangandusliit ja kapitaliturgude liit (punktid 18–25). 

119 Finants- ja riigivõlakriisi järel võetud meetmed tõid endaga kaasa järgmist: 

o finantssüsteemi parem õiguslik reguleerimine – kehtestati täiendatud määrused 
ja kontroll vastusena ülekanduvatele mõjudele ning muudele panku ja 
pangandusteenuseid mittepakkuvaid finantsvahendajaid mõjutavatele riskidele 
(punktid 37, 45–46); 

o parema kapitali- ja likviidsuspuhvrite ning kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise võimalustega pangandussüsteem. Pangandusliit ja EBA aitavad 
vähendada finantsstabiilsusele avalduvaid riske (punktid 38–43) ja 
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o suurem majanduspoliitika ja riigieelarvete koordineerimine – muudetud 
stabiilsuse ja majanduskasvu paktist, makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetlusest ning liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegiast koosnev Euroopa 
poolaasta võimaldab laialdast majanduspoliitika koordineerimist kogu ELis, 
keskendudes rohkem võlanäitajatele (punktid 78–89). 

120 Sellele vaatamata on säilinud probleeme ja puudusi: nende seas pankade 
vähene kasumlikkus, mõne liikmesriigi suur viivislaenude hulk ja osa pankade jätkuvalt 
suur riiginõuete kontsentratsioon (punktid 49–62). 

121 Kriis paljastas haavatavusi ka teistes finantssüsteemi valdkondades, mille seas 
on kindlustused ja pensionifondid, teised pangandusteenuseid mittepakkuvad 
finantsvahendajad, investeerimisfondid ja turu taristu (punktid 63–70). Töötati välja 
ka mitu poliitikameedet, millega leevendada tulevikus nendest valdkondadest 
tulenevaid riske, eriti suurte süsteemselt oluliste ettevõtete jaoks. 

122 Järelejäänud probleemide seas on vajadus viia lõpuni pangandusliidu 
(punktid 33–37) ja kapitaliturgude liidu loomine (punktid 74–76), liikmesriikide 
majandusliku lähenemise ebapiisav kiirus, piirangud ELi asutuste tegevusele, puudused 
ELi ja liikmesriikide ametiasutuste vahelises mitmetasandilises koostöös ning enamiku 
liikmesriikide fiskaalsete positsioonide halvenemine. Kontrollikoja hiljutistes 
aruannetes on mitut neist probleemidest kajastatud (punktid 27–33 ja 49–77). 

123 Oma ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse, stabiilsuse ja kasvu pakti 
ennetusliku osa ja Euroopa poolaasta auditites leidsime, et ELi kooskõlastamise 
protsesside tulemuseks on usaldusväärsed hinnangud ja asjakohased soovitused. 
Sellegipoolest, ehkki aastatel 2011–2018 on kahe kolmandiku riigipõhiste soovituste 
täitmisel tehtud vähemalt mõningaid edusamme, on liikmesriikides endiselt 
probleemiks nende soovituste täieliku täitmise madal määr. Peamine vastutus selle 
eest on riikidel (punktid 90–93). 

124 2020. aastal sattus EL COVID-19 pandeemia tagajärjel kriisi, mis mõjutas 
tootmist, tarneahelaid ja tarbimist ning avaldas survet riigi rahandusele. Algne 
reaktsioon oli võtta rahalisi, fiskaal- ja usaldatavuse poliitikameetmeid finantssektori 
kaitsmiseks majanduslike mõjude eest, et majanduskriisist ei saaks finantskriis 
(punktid 94–100). 
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125 Käesolevas ülevaates leidsime, et ELi vahendid kriisiga toimetulekuks on 
paranenud. Sellele vaatamata on praegune kriis eriline; see võib olla olenevalt 
sügavusest ja taastumise kiirusest laialdasem ning sellega kaasneb palju ebakindlust 
seoses kriisi põhjustanud terviseohtudega toimetulekuga. 2008.–2012. aasta kriisidest 
saadud kogemused näitasid, et: 

o kriisi kulud on märkimisväärsed ning avaldavad erakordset survet riikide 
rahandusele ning lisaks esineb majandussektorite, riikide ja finantssektori vahel 
kolmesuunalise välismõju risk; 

o tugev ja ühtne ELi reageering, mida toetavad kooskõlastatud majandus- ja 
eelarvepoliitika ning tugev rahapoliitika, aitavad kriisi ületada ja taastumist 
kiirendada; 

o kriisist väljumise ja majanduskasvu jätkumise seisukohalt on üliolulised tugev 
ühtne turg, sidusus, solidaarsus ja tasakaalustatud majanduslik areng, 
investeeringute taastamine ning ettevõtete toetamine. 

126 Finants- ja riigivõlakriisist saadud kogemuste tulemusena kontrollitakse nüüd 
palju rohkem pankade toiminguid ning neil on kahjumitega toimetulekuks suuremad 
kapitali- ja likviidsuspuhvrid. Kokkuvõttes aitavad pangandusliit ja EBA vähendada 
finantsstabiilsusele avalduvaid riske. Sellele vaatamata on kasumid vähenenud, 
riigivõla riskipositsioon püsib suur ja suur on ka viivislaenude maht. Sõltuvalt COVID-19 
kriisi põhjustatud majanduslanguse kestusest ja sügavusest võivad krediidikahjud 
finantssüsteemi hapramaks muuta (punktid 100–108). 
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127 Stabiilsuse ja majanduskasvu pakti üldise vabastusklausli aktiveerimine 
võimaldab kõigil liikmesriikidel juurutada vahetut toetavat eelarvepoliitikat. Sellele 
vaatamata võivad riigid, mille valitsemissektori võlg oli juba kriisi sisenedes suur, olla 
veelgi haavatavamad (punktid 109–114). Komisjoni 2020. aasta kevade prognoosi 
kohaselt viivad COVID-19 kriisi riskid ELi siseste majanduslike erinevuste süvenemiseni. 
Pandeemia mõjud on liikmesriigiti erinevad. Konkreetsetele riikidele avalduv mõju 
sõltub sellistest teguritest nagu tervisekriisi areng, turismisektori suurus ning omal 
äranägemisel võetud eelarvepoliitilised meetmed. See võib moonutada siseturgu. 
COVID-19 kriisi ületamiseks on vaja võtta edasisi institutsioonilisi kui ka 
poliitikameetmeid.  

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex BRENNINKMEIJER, võttis käesoleva 
ülevaate vastu 8. septembri 2019. aasta koosolekul Luxembourgis. 

Kontrollikoja nimel 

 

president 
Klaus-Heiner Lehne  
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Lisad 

I lisa. Kolme Euroopa järelevalveasutuse vahelised sarnasused 

01 Kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, ESMA ja EIOPA) asendasid varasemaid nn 
3. astme komiteesid. Nende juhtimises, eesmärkides ja ülesannetes on mõningaid 
sarnasusi (vt joonis 1): 

o juhtimine: allub järelevalvenõukogule, mis langetab kõiki poliitilisi otsuseid. 
Järelevalvenõukogu koosneb Euroopa järelevalveasutuse eesistujast, kõigi 27 
liikmesriigi esindajatest ning teistest (hääleõiguseta) liikmetest; 

o eesmärgid: finantssüsteemi stabiilsuse edendamine lühikeses, keskpikas ja pikas 
perspektiivis, siseturu toimimise parandamine, finantsturgude tervikluse, 
läbipaistvuse, tõhususe ja nõuetekohase toimimise tagamine, rahvusvahelise 
järelevalvealase koostöö tugevdamine, õigusliku arbitraaži vältimine ning tarbijate 
ja investorite kaitse parandamine; 

o peamised ülesanded: riskianalüüsi läbiviimine ning regulaarsete riskinäidikute, 
statistikaaruannete ja muude poliitikadokumentide koostamine, mida kasutatakse 
ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu süsteemsete riskide märgistamiseks; 
delegeeritud määruse (2. taseme eeskirjad), suuniste ning küsimuste ja vastuste 
dokumentide (3. ja 4. tasandi standardid) jaoks vajalikke tehnilisi ja õiguslikke 
standardeid sisaldavate meetmete ja ühtsete reeglistike väljatöötamine; 

o sisemine ühtlustamine: riikide pädevate asutuste ühtse järelevalveraamistiku 
liitmiseks avaldavad Euroopa järelevalveasutused suuniseid, arvamusi ning 
küsimusi ja vastuseid, viivad läbi vastastikuseid eksperdihinnanguid riikide 
järelevalvetavade hindamiseks, vahendavad riikide järelevalveasutuste vahel ning 
tegutsevad liidu õiguse rikkumise korral; 

o andmete kogumine ja teabe levitamine: ühtse reeglistiku jaoks keskse 
teabehoidla, liikmesriikide pädevate asutuste loendi, kõigi suuniste ja tehniliste 
standardite, registrite ning andmete kokkupanek ja esitamine. 
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Joonis 1. Euroopa järelevalveasutuste valitsemine ja roll 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

02 Pärast kümneaastast tegutsemist on Euroopa järelevalveasutused pidevalt oma 
rolli edasi arendanud ning viinud ellu intensiivseid reforme. Komisjon tegi 2017. aasta 
septembris reformide paketi ettepaneku149, millega parandada kolme Euroopa 
järelevalveasutuse volitusi, juhtimist ja rahastamist. Ettepanekute seas oli sõltumatu 
juhatuse loomine (kes vastutab juhtumipõhiste otsuste ja teatud järelevalveküsimuste 
eest), ESA rolli tugevdamine sisemudelite kontrollimisel ning tema järelevalvealase 
ühtsuse edendamiseks olemasolevate vahendite tõhustamine. 

03 2019. aastal muudeti määrusega (EL) 2019/2175 Euroopa järelevalveasutuste 
asutamismäärusi. Selle tulemusena tugevdati nende eesistujate rolli selliselt, et nad 
saavad juhtida juhatuse päevakorda ning teha järelevalvet uurimiste, otsuste, vaidluste 
lahendamise ja liidu õiguse rikkumise menetluste üle. 

                                                      
149 „Reinforcing integrated supervision to strengthen Capital Markets Union and financial 

integration in a changing environment”, Euroopa Komisjon, 20. september 2017. 

Juhtimisstruktuur
• Eesistuja
• 27 liikmesriigi 

järelevalveasutustest 
koosnev juhatus

Eesmärgid
• Finantsstabiilsus
• Ühtne turg
• Sektorite tõhusus ja 

terviklus
• Ühtne eeskirjade 

rakendamine kogu 
ELis sarnaste riskide, 
ettevõtete ja 
finantsinstrumentide 
korral

Ülesanded
• Riskianalüüs
• Poliitika 

väljatöötamine ja 
ühtne reeglistik

• Eeskirjade sisemise 
ühtlustamise suunised 
liikmesriikidele

• Andmete kogumine ja 
teabe levitamine
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II lisa. Pankadele mõeldud ELi kriisiohjamise raamistiku neli 
peamist etappi 

01 1. etapp– kriisilahenduseks ettevalmistamine ja kõigi pankade 
kriisilahenduskõlblikuks muutmine: järjepideva järelevalve ja üldise 
ettevalmistusetapi ajal jälgivad järelevalveasutused pankade kinnipidamist 
usaldatavusnõuetest. Lisaks veenduvad järelevalveasutused, et pankadel piisavad 
kriisilahenduskavad ning kriisilahendusasutused loovad ja uuendavad 
kriisilahenduskavasid150 ning tagavad, et pangad on võimaliku kriisilahenduse jaoks 
ette valmistatud. 

02 2. etapp – finantsseisundi taastamine: pangandusjärelevalvel on 
kriisituvastusprotseduurid võimalike probleemide tuvastamiseks. Üks selle seisukohast 
oluline vahend on iga-aastane järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess. 
Finantsseisundi taastamise etapis võivad pangad vabatahtlikult kasutada 
finantsseisundi taastamise kavas loetletud taastevõimalusi või muid võimalusi, kui 
panga olukord halveneb. 

03 3. etapp – varane sekkumine: selle etapi algatavad järelevalveasutused151, kui 
olukord jätkuvalt halveneb. Järelevalveasutused võtavad erinevaid sekkuvaid 
meetmeid, mille eesmärk on olukorda parandada, näiteks finantsseisundi taastamise 
variantide kasutamise nõudmine või isegi panga juhatuse väljavahetamine152. Kui 
järelevalveasutused võtavad varase sekkumise meetmeid, tuleb teavitada 
kriisilahendusasutusi, et nad saaksid hakata võimalikuks kriisilahenduseks ette 
valmistuma. Kuigi varajase sekkumise etappi on võimalik ette näha, ei ole see panga 
maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks kuulutamise eeltingimus153. 

04 4. etapp – kriisilahendus või likvideerimine: kui olukord ei parane, antakse 
kriisilahenduse või likvideerimise etapi alguses hinnang, et pank on maksejõuetu või 
tõenäoliselt maksejõuetuks jääv154. Järelevalve- või kriisilahendusasutused155 peavad 
                                                      
150 „Introduction to resolution planning”, SRB, 14. juuni 2019. 

151 EBA suunised varajase sekkumise meetmete kasutamise käivitajate kohta, vastavalt 
direktiivi 2014/59/EL artikli 27 lõikele 4, EBA, 8. mai 2015. 

152 Direktiivi 2014/59/EÜ artikli 27 lõige 1. 

153 Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 18 lõige 3. 

154 Direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõige 4. 

155 SRB ja mõne riigi järelevalveasutused võivad samuti teatud tingimustel teha maksejõuetuse 
või tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise hindamise. 
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kuulutama panga maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks, kui selleks 
kehtivad tingimused on täidetud. Seega tuleb ka hinnata, kas on mõistlikke 
väljavaateid, et mõne alternatiivse erasektori meetme või järelevalvetoiminguga saaks 
panga maksejõuetust mõistliku ajavahemiku jooksul vältida. 

05 Kui pank on kuulutatud maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks 
ning puuduvad väljavaated, et selle maksejõuetust saaks vältida mõne muu meetmega, 
peavad kriisilahendusasutused hindama, kas pank tuleks likvideerida riigi 
maksejõuetusmenetluse alusel või valida avaliku huvi hindamise põhjal kriisilahendus 
(vt joonis 1). Maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääva panga puhul valitakse 
vaikimisi riigisiseste maksujõuetuseeskirjade kohane likvideerimine. Kui avaliku huvi 
testiga leitakse aga, et kriisilahendus on proportsionaalne ja vajalik, et saavutada 
vähemalt ühte viiest kriisilahenduse eesmärgist, otsustatakse kriisilahenduse kasuks156. 

Joonis 1. Pangandusliitu kuuluvate pankade kriisilahenduse või vaikimisi 
likvideerimise otsustamisskeem 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
156 Direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõige 5. 
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06 Kui kriisilahendust ei peeta võrdeliseks ja avalikest huvidest lähtuvalt vajalikuks, 
kohaldatakse likvideerimist riigi likvideerimiseeskirjade alusel. Kui kriisilahendust 
peetakse aga proportsionaalseks ja avaliku huvi seisukohast vajalikuks, peab 
kriisilahendusasutus koostama kriisilahenduskava157. Kriisilahenduskavas 
määratletakse kasutatavad kriisilahendusvahendid ning kas ja millisel määral 
kasutatakse ühtset kriisilahendusfondi. Kui kasutatakse ühtset kriisilahendusfondi, 
peab komisjon fondi kasutamise riigiabi/konkurentsi seisukohast lähtuvalt heaks 
kiitma158. Seejärel peab komisjon kinnitama kriisilahenduskava. On võimalik, et 
komisjon peab ka langetama lõpliku otsuse kriisilahenduskava elementide kohta159. 
Seejärel vastutavad riikide järelevalveasutused liikmesriikides riigisisese õiguse alusel 
kinnitatud kriisilahenduskava elluviimise eest. 

 

                                                      
157 Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 18 lõige 1. 

158 Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 19 lõige 1. 

159 Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 18 lõige 7. 
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III lisa. Näiteid finants- ja riigivõlakriisi ning COVID-19 kriisi kuludest  
Majanduslik 
parameeter Finants- ja riigivõlakriis COVID-19 kriis 

Riigiabi 

Ajavahemikul 1. oktoobrist 2008 kuni 1. oktoobrini 2012 kiideti heaks 
finantssektorile antav riigiabi kogusummas 5058,9 miljardit eurot 
(40,3% ELi SKPst), mis hõlmas peamiselt pankade võlakirjadele ja 
hoiustele antud tagatisi160. 

21. mai seisuga moodustavad riikide likviidsusmeetmed, sh kavad, 
mille komisjon on kiitnud heaks uue riigiabi ajutise raamistiku (sh 
tagatised) alusel, kokku umbes 2,5 triljonit eurot.161 

Otsene mõju 
eelarvele 

Otsene mõju eelarvele aastatel 2007–2018 oli kokku 246 miljardit 
eurot (2% ELi 2018. aasta SKPst)162. 

2020. aasta aprillis ja mais võtsid liikmesriigid kaalutlusõiguse alusel 
võetud eelarvemeetmeid umbes 3,2% ulatuses ELi SKPst ja lõid 
likviidsusvahendeid 22% ulatuses ELi SKPst163. Pandeemia 
negatiivsed majanduslikud mõjud koos euroala liikmesriikide sellele 
reageerimiseks kaalutlusõiguse alusel võetavate eelarvemeetmetega 
loovad 2020. aastal euroalale hinnanguliselt lisakulusid umbes 830 
miljardi euro suuruses summas (umbes 7% ELi SKPst) ja 2021. aastal 
umbes 280 miljardi euro suuruses summas (umbes 2% SKPst). 
Olenevalt liikmesriigist moodustaksid need lisakulud 2020. aastal 
umbes 6% kuni enam kui 9% SKPst ja 2021. aastal umbes 1,5–4,4% 
SKPst164. 

                                                      
160 Riigiabi tulemustabel 2013, Euroopa Komisjon. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

162 „Eurostat supplementary table for reporting government interventions to support financial institutions”, Eurostat, aprill 2019. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19# 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Majanduslik 
parameeter Finants- ja riigivõlakriis COVID-19 kriis 

Tagatised 

Kaheksa liikmesriiki andsid tagatisi, mis moodustasid vastava 
liikmesriigi 2007.–2018. aasta SKPst 10–190%. Tingimuslikud 
kohustused saavutasid tipu 12% juures ELi SKPst (1421 miljardit eurot) 
2009. aasta lõpus ja vähenesid 0,8% peale 2018. aasta lõpus. 
Valitsemissektori võla kogumõju tipp oli 6% ELi SKPst (778 miljardit 
eurot) 2010. aastal ning see vähenes 3% peale 2018. aastal. 

9. aprilli seisuga on liikmesriigid lubanud anda likviidsustoetust 
(avaliku sektori tagatisskeemid ja maksude ajatamine), mis 
moodustab hinnanguliselt 16% ELi SKPst; see suunatakse sektoritele 
ja ettevõtetele, mis seisavad silmitsi häirete ja puuduva 
likviidsusega165. 
EL annab EiP-le 25 miljardit eurot, et kaasata kuni 200 miljardit eurot 
investeeringuid ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate toetamiseks.166 

Finantstoetus 
liikmesriikidele 

Kokku laenasid EL (maksebilansi toetamise mehhanismi ja Euroopa 
finantsstabiilsusmehhanismi kaudu) ja euroala liikmesriigid (Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondi, Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Kreeka 
laenukorralduse kaudu) finantsabina 414,7 miljardit eurot. 

Olemasolevatele ennetuslikele krediidiliinidele toetudes pakub 
Euroopa stabiilsusmehhanism igale euroala riigile tervishoiuga 
seotud kulutuste katmiseks pandeemia kriisitoetuse kaitsemeedet 
summas kuni 2% 2019. aasta SKPst (kokku kuni 240 miljardit eurot). 
Lisaks võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku kolme miljardi euro 
suuruse makrotasandi finantsabi paketi jaoks, mis on mõeldud 
kümnele laienemise ja naabruspoliitika partnerriigile, et toetada 
neid pandeemia negatiivsete majanduslike mõjude vähendamisel.167 

                                                      
165 Aruanne, mis käsitleb laiaulatuslikku majanduspoliitilist reageerimist COVID-19 pandeemiale, eurorühm, 9. aprill 2020. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Majanduslik 
parameeter Finants- ja riigivõlakriis COVID-19 kriis 

Kriisiolukorra 
likviidsusabi 
keskpankadelt 

2012. aasta lõpus anti eurosüsteemi kaudu krediidiasutustele 1,3 
triljonit eurot laene, et suurendada pangandussüsteemi likviidsust, 
eriti haavatavates riikides.168 

EKP kuulutas välja likviidsusabi, mis moodustab 7,3% euroala SKPst 
(750 miljardit eurot uue pandeemia majandusmõjude ohjeldamise 
erakorralise varaostukava kaudu kuni aasta lõpuni lisaks varasemalt 
kokkulepitud 120 miljardile eurole)169. Käesoleva aruande kirjutamise 
ajal puudus hinnang riikide keskpankade poolt COVID-19 kriisile 
reageerimiseks võetud likviidsusmeetmete suuruse kohta. 

Majandustulemuste 
langus 

2016. aastal vähenes euroala potentsiaalne majanduskasv komisjoni 
hinnangu kohaselt 1,9%-lt aastatel 2000–2008 0,5%-le sellele 
järgneval perioodil (2009–2014)170. 

Komisjoni hinnangul suurenes euroala potentsiaalne kasv 0,7%-lt 
aastatel 2011–2015 1,3%-le sellele järgneval perioodil (2016–
2018)171. 2020. aastal prognoositakse euroala SKP tegelikku langust 
7,7 protsendi võrra, mis taastub 2021. aastal umbes 6,3 protsendi 
võrra. Vaatamata sellele on 2021. aasta toodang eeldatavasti 
peaaegu 2 protsendipunkti väiksem kui 2019. aasta oma. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html 

170 „Economic forecast autumn 2016: Modest growth in challenging times”, Euroopa Komisjon, november 2016, lk 64. 

171 „Economic forecast spring 2020: a deep and uneven recession, an uncertain recovery”, Euroopa Komisjon, 6. mai 2020, lk 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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IV lisa. Ülevaade esialgsetest ELi tasandil võetud meetmetest COVID-19 kriisile reageerimisel 

Institutsioon Meede Kirjeldus 

Euroopa Komisjon 

Taasterahastu „Next 
Generation EU“ 

27. mail tegi komisjon ettepaneku moodustada taasterahastu „Next Generation EU“ eelarvega 750 miljardit eurot 
osana uuest Euroopa majanduse taastekavast, mille kogu eelarve on 1,850 triljonit eurot. „Next Generation EU“ 
on ühekordne taasterahastu lõpptähtpäevaga 31. detsembril 2024, mis peaks moodustama osa uuest 
mitmeaastasest finantsraamistikust, et kaitsta inimeste elatist, toetada majanduse taastumist ja soodustada 
majanduskasvu. 

Vahendi rahastamiseks tuleks ajutiselt suurendada omavahendite piirmäära, mis võimaldaks ELil laenata raha 
finantsturgudel. Seejärel suunataks see ELi kavade kaudu liikmesriikidesse ning kulutataks kolmele sambale, mis 
koosneb 500 miljardist toetustele ja 250 miljardist laenudele: 

o 1. sammas – liikmesriigid, mida on vaja taastada, parandada ja tugevdada, luues uue taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi eelarvega 560 miljardit eurot, võttes kasutusele uue 55 miljardi suuruse 
REACT-EU algatuse, et täiendada liikmesriikide ühtekuuluvustoetust ning toetada rohepööret; 

o 2. sammas – majanduse ja erasektori investeeringute käivitamine, kehtestades uue 31 miljardi suuruse 
maksevõime toetamise rahastamisvahendi ettevõtete toetamiseks mõeldud erakapitali kaasamiseks, 
tugevdades programmi „InvestEU“, suurendades selle mahtu enam kui kahe korra, ning luues programmis 
„InvestEU“ uue 15 miljardi euro suuruse strateegiliste investeeringute rahastamisvahendi, et suurendada 
ELi vastupanuvõimet ja strateegilist sõltumatust olulistes tehnoloogiates ja väärtusahelates; ja 

o 3. sammas – kriisist õppimine, tehes ettepaneku kehtestada uus 9,4 miljardi euro suurune programm „EL 
tervise heaks“, et suurendada ELi valmisolekut tervisekriisidega toimetulekul, tugevdades programmi 
rescEU ja „Euroopa horisont“ ning toetades naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit ja humanitaarabi rahastamisvahendit. 

Koroonaviirusele 
reageerimise 

investeerimisalgatus 

Liikmesriikide kõige rohkem mõjutatud ja kõige suurema riskipositsiooniga piirkondade toetamiseks mõeldud 
algatus. Sellega eraldatakse 37 miljardit eurot Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest. 
Lisaks suurendas koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus+ ELi eelarve kasutamise paindlikkust ning 
seda täiendasid: 

o 28 miljardit eurot 2014.–2020. aasta struktuurifondidest, mida poldud veel konkreetsetele projektidele 
eraldatud; ja 

o kuni 800 miljonit eurot ELi solidaarsusfondidest, mida saavad kasutada kõige rohkem kannatavad 
liikmesriigid. 
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Institutsioon Meede Kirjeldus 

Riigiabi ajutine raamistik 

Sisaldab viit tüüpi abi: (1) otsesed toetused, valikulised maksusoodustused ja hüvitiste ettemaksed, (2) riikide 
antavad tagatised, (3) subsideeritud avaliku sektori laenud ettevõtetele, (4) pankadele mõeldud kaitsemeetmed, 
mis suunavad riigiabi reaalmajandusse ja (5) lühiajaline ekspordi krediidikindlustus. 

Meetmeid täiendasid lisatoetus koroonaviirusega seotud uurimis- ja arendustegevuseks, testimisrajatiste 
ehitamiseks ja täiendamiseks, koroonaviiruse pandeemiaga toimetulekuks vajalike toodete tootmiseks, sihipärased 
meetmed maksumaksete ajatamiseks ja/või sotsiaalmaksete peatamiseks ning sihipärased meetmed töötajate 
palgatoetusteks. 

Euroopa 
Investeerimisfondi (EIF) 

tagatis 
  

ELi eelarvest tuleb eraldada 1 miljard eurot EIFile tagatiseks, et tagada pankadele piisav likviidsus VKEde 
kapitalivajaduste ning iseäranis väikeste ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate vajadustele vastamiseks: 

o 500 miljonit eurot Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ELi tagatisest, mis eraldatakse COSME 
programmi laenutagatisele; 

o 100 miljonit eurot Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ELi tagatisest, mis eraldatakse InnovFini 
VKEde tagatisrahastule; 

o 250 miljonit eurot Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond taristu- ja innovatsioonikomponendist, mis 
eraldatakse VKEde tugiinstrumentidele; 

o 150 miljonit eurot Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist VKEde komponendi siseseks 
ümberjaotamiseks – pikaajalistelt lühiajalistele sekkumistele. 

Eelarve-eeskirjad 

Liikmesriikide toetamine, tagades neile piisava likviidsuse ja kasutades ELi eelarve-eeskirjade paindlikkust, eelkõige: 
o võttes ELi eelarve-eeskirjadest kinnipidamise hindamisel arvesse COVID-19 kriisi põhjustatud lisakulutusi; 
o kohandades liikmesriikidelt nõutavaid eelarvestiimuleid, võttes negatiivse majanduskasvu või 

majandusaktiivsuse järsu vähenemise korral arvesse konkreetse riigi olukorda; 
Need esialgsed meetmed on asendatud stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli aktiveerimisega. 

Tööhõive toetamise 
erakorraline rahastu 

(TERA) 

Uus algatus, et pakkuda kõigile liikmesriikidele laenu kujul finantsabi kogusummas kuni 100 miljardit eurot, mida 
toetab liikmesriikide tagatiste süsteem. Tööhõive toetamise erakorraline rahastu aitab liikmesriikidel rahastada 
peamiselt riigisiseseid lühiajalisi tööskeeme ja sarnaseid töötuse ja sissetuleku kaotuse riski vastaseid meetmeid, 
samuti mõningaid tervishoiuga seotud lisameetmeid, eelkõige töökohal. 
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Institutsioon Meede Kirjeldus 

Euroopa Keskpank 

Pandeemia 
majandusmõjude 

ohjeldamise erakorraline 
varaostukava 

(PEPP) 

Ajutine kava era- ja avaliku sektori väärtpaberite paindlikuks soetamiseks, et tõrjuda COVID-19 kriisi majanduslikke 
mõjusid. PEPPi kogumaht on 750 miljardit eurot ning see täiendab 120 miljardi euro suuruseid täiendavaid 
varaostumeetmeid. 

Kommertsväärtpaberite 
ostmine 

Piisava krediidikvaliteediga väärtpaberite ostmine, et laiendada EKP refinantseerimise tegevuses aktsepteeritud 
tagatiste hulka. 

Refinantseerimistehingud 
Kuni 3 triljoni euro suuruse likviidsuse kättesaadavaks muutmine refinantseerimistehingute, eriti pankadele 
antavate odavate laenude kaudu, mida tuntakse ka pikaajaliste refinantseerimistehingutena, ning olemasoleva 
suunatud laenuprogrammi tingimuste vabamaks laskmise kaudu. 

Euroopa järelevalve 
pankade üle 

Hinnanguliselt 120 miljardi euro suuruse täiendava pangakapitali vabastamine, millega saab märkimisväärselt 
toetada euroala pankade võimekust: 
o kapitali- ja likviidsuspuhvrid – EKP lubab pankadel ajutiselt tegutseda allpool 2. samba suunistes määratletud 

taset, kapitali säilitamise puhvrit ja likviidsuskattekordajat; 
o 2. samba nõuete kapitali koosseis – 2. samba nõuetele vastamiseks lubatakse pankadel osaliselt kasutada 

kapitaliinstrumente, mis ei kvalifitseeru põhiomavahendite esimese taseme omavahenditeks. Seeläbi 
lükatakse edasi ühe meetme rakendamine, mis pidi hakkama kehtima 2021. aasta jaanuaris kapitalinõuete 
direktiivi läbivaatamisega; 

o järelevalvemeetmed – EKP võib konkreetseid panku puudutavate järelevalvemeetmete puhul näidata üles 
paindlikkust. 

Euroopa 
Investeerimispank Toetus VKEdele 

EIP/EIF plaanivad katta VKEde lühiajalisi COVID-19 pandeemia põhjustatud finantsvajadusi, kasutades järgnevat: 
o pankadele mõeldud tagatisskeemid, mis põhinevad olemasolevatel programmidel ja mida saab koheselt 

rakendada (nendega kaasatakse kuni 8 miljardit eurot vahendeid); 
o pankade likviidsusliinid, millega tagatakse VKEdele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele 10 

miljardi euro suurune täiendav käibekapitalitoetus; 
o varaga tagatud väärtpaberite ostukavad, et VKEde laenuportfellide riski üle kanda, kaasates veel 10 miljardit 

eurot toetusi. 
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Institutsioon Meede Kirjeldus 

EFSI tagatisfond 
25 miljardi euro suuruse üleeuroopalise tagatisfondi loomine, et kaasata kuni 200 miljardit eurot investeeringuid 
reaalmajanduse toetamiseks kohalike pankade ja muude finantsvahendajate kaudu. Fondi rahastavad liikmesriigid 
võrdeliselt nende Euroopa Investeerimispanga osalusega. 

Euroopa 
stabiilsusmehhanism 

Pandeemia kriisitoetuse 
kaitsemeede 

(PCS) 

Euroopa stabiilsusmehhanismi täiendavate tingimustega seotud krediidiliini kohaselt saaks pandeemia kriisitoetuse 
kaitsemeetmest antav toetus moodustada2% konkreetse euroala riigi sisemajanduse koguproduktist, et katta 
COVID-19 kriisi kulusid (kui kõik 19 riiki krediidiliini kasutaksid, oleks selle kombineeritud maht umbes 240 miljardit 
eurot). 

Euroopa Kindlustus- 
ja 

Tööandjapensionide 
Järelevalve 

Meetmed majanduse 
toimimise, 

finantsstabiilsuse ja 
tarbijakaitse tagamiseks 

Meetmed, nagu soovitused järelevalve paindlikkuse kohta seoses aruandluse ja avalikustamise tähtaegadega, on 
mõeldud selleks, et aidata kindlustusandjatel jätkata oma klientide teenindamist. Arvestades üldist ebakindlust 
seoses kriisi ulatuse ja kestusega, on EIOPA kutsunud kindlustusandjaid ja pensionifonde üles kasutama 
ettevaatlikku lähenemisviisi ja leevendama COVID-19 mõju, näiteks peatades ajutiselt kõik vabatahtlikud 
dividendimaksed ja aktsiate tagasiostud, eesmärgiga säilitada kapital ja aidata kaasa finantsstabiilsusele. EIOPA 
palus ka kindlustusandjatel teha kindlaks need tooted, mida mõjutab COVID-19, ning kaaluda proportsionaalseid 
parandusmeetmeid juhtudel, kui võib esineda klientide ebaõiglast kohtlemist. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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V lisa. Ülevaade peamistest riigiabi meetmetest COVID-19 
kriisile reageerimisel 

Meede Kirjeldus 

Toetused ja 
omakapitalisüstid 

Eesmärk: tegeleda ettevõtjate kiireloomuliste likviidsusvajadustega. 

Piirmäär: 800 000 eurot ettevõtja kohta (meetmete kogu nimiväärtus) / 
120 000 eurot kalanduses ja põllumajanduses tegutseva ettevõtja 
kohta / 100 000 eurot põllumajandustoodete tootmises tegutseva 
ettevõtja kohta. 

Subsideeritud (avaliku 
sektori) laenud 

Eesmärk: tagada, et pangad jätkaksid ettevõtjatele laenude andmist, et 
need saaksid katta vahetuid käibekapitali ja investeeringute vajadusi. 

Piirmäär: nullintressimääraga ainult kuni 800 000 euro suurustele 
laenudele (nimisumma). 

Tagatised 
Eesmärk: toetada kriisis kannatanud ettevõtjaid. 

Piirmäär: kuni 800 000 euro suurustele laenudele (nimisumma), 
tagatised katavad kuni 100%. 

Krediidikindlustus 

Eesmärk: kaitsta Euroopa eksportijaid välismaiste ostjate maksmata 
jätmise riski eest. 

Piirmäär: koroonaviiruse pandeemia tõttu on kõik riigid ajutiselt 
turukõlblike riskidega riikide nimekirjast eemaldatud. 

Maksusoodustused ja 
tagasimakstavad 

ettemaksed 

Eesmärk: kriisist kõige enam mõjutatud valdkondade, piirkondade ja 
ettevõtteliikide toetamine. 

Piirmäär: vt toetused ja omakapitalisüstid. 

Palgatoetused ja 
sotsiaalmaksete tähtaja 

pikendamine 

Eesmärk: toetada jätkuvast kriisist kõige enam mõjutatud valdkondade 
või piirkondade ettevõtjaid, mis peaksid muidu töötajaid koondama. 

Piirmäär: ELi piirmäärasid ei ole kehtestatud. 

Konkreetsele valdkonnale 
suunatud meetmed: 

pangad 

Eesmärk: ELi majandustegevuses olulist rolli mängivate krediidiasutuste 
hoogustamine. 

Piirmäär: ELi piirmäärasid ei ole kehtestatud. 

Tavaleibkondade 
meetmed 

Eesmärk: kaotatud sissetuleku asendamine. 

Piirmäär: ELi piirmäärasid ei ole kehtestatud. 

Allikas: Euroopa Komisjon. 
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MÕISTED 
Eurosüsteem: EKP ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankade kohta 
kasutatav üldmõiste. 

Finantsturg: finantsvarade nagu aktsiate, võlakirjade, valuutade ja tuletisinstrumentide 
müümiseks ja soetamiseks mõeldud turg. 

Finantsvõimenduse määr: panga varade ja bilansiväliste kohustuste suurus ilma riske 
kaalumata, võrreldes panga omavahenditega (määratletakse esimese taseme 
omavahenditena). 

Kapitalinõue: omavahendite maht, mis pangal peab oma riskiga kaalutud varaga 
võrreldes olema, et see suudaks ootamatute kahjudega paremini toime tulla. 

Kriisilahendus: maksejõuetu finantseerimisasutuse korrapärane likvideerimine, et 
tagada selle põhiülesannete pidevus, säilitada finantsstabiilsus ning kaitsta avaliku 
sektori vahendeid, minimeerides avaliku sektori rahalise toetuse vajadust. 

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve: finantssüsteemi kui terviku stabiilsuse 
järelevalve. 

Maksejõuetuse või tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise hindamine: 
pangandusjärelevalve asutuse hinnang, et pank on ühes või mitmes järgmises 
olukorras: i) ta rikub või tõenäoliselt rikub varsti teatavaid regulatiivseid nõudeid 
määral, mis õigustaks tegevusloa kehtetuks tunnistamist; ii) tema varad on väiksemad 
kui tema kohustused või tõenäoliselt langevad lähitulevikus alla selle piiri; iii) ta ei 
suuda või tõenäoliselt ei suuda varsti õigeaegselt oma võlgu või muid kohustusi tasuda; 
iv) ta vajab erakorralist avaliku sektori finantstoetust. 

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve: eraldiseisvatele finantseerimisasutustele kui 
finantssüsteemi osadele keskenduv järelevalve. 

Pangad: käesolevas ülevaates loetakse pankades krediidiasutusi ja 
investeerimisühinguid, millele kohalduvad asjaomased ELi õigusaktid. 

Pangandusjärelevalve: pankade järelevalve ja vajaduse korral järelevalvemeetmete 
võtmine, mille eesmärk on tagada, et pangad tegutseksid ohutult, usaldusväärselt ning 
kooskõlas kohaldatavate eeskirjade ja määrustega. 

Rahaline abi: ELi rahaline toetus (nt laenud), mida antakse finantsprobleemidega 
riikidele, et taastada nende makromajanduse või rahanduse usaldusväärsus ning 
tagada, et nad peaksid kinni oma avaliku sektori või maksebilansi kohustustest. 
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Rekapitaliseerimine: ettevõttele kapitali andmine, eesmärgiga parandada selle 
omakapitali ja võla suhet. 

Riigi pädev asutus: teatud finantsettevõtete ja turgude (nt pangad, kindlustusandjad, 
pensionifondid, investeerimisfondid ja turutaristu) eest vastutav riiklik amet, millel on 
volitus teatud ülesandeid täita. 

Riigi võlakohustus: keskvalitsuse võlgnetav summa, mis hõlmab mõnikord riigi 
omanduses olevate ettevõtete ja sotsiaalkindlustussüsteemide võlga riigisisestele ja 
välismaistele laenuandjatele. 

Riigiabi: valitsuse poolt ettevõttele või organisatsioonile antav otsene või kaudne 
toetus, mis annab eelise konkurentide ees. 

Solventsuskapitalinõue: omavahendite maht, mis ELi kindlustus- või 
edasikindlustusandjal olema peab. 

Stressitest: simulatsioon, millega hinnata finantseerimisasutuse vastupanuvõimet 
erinevatele kriisiolukordadele. 

Viivislaen: laen, mille tagasimaksed on teatud aja võrra (harilikult 90 päeva) tähtaja 
ületanud või mille kohta on tõendeid, et täielik tagasimaksmine on ebatõenäoline. 

  



79 

 

Kasutatud lühendite loetelu 
EBA: Euroopa Pangandusjärelevalve 

EDIS: Euroopa hoiuste tagamise skeem 

EFSF: Euroopa Finantsstabiilsuse Fond 

EFSI: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond 

EFSM: Euroopa finantsstabiilsusmehhanism 

EIF: Euroopa Investeerimisfond 

EIOPA: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 

EKP: Euroopa Keskpank 

EL: Euroopa Liit 

ESM: Euroopa stabiilsusmehhanism 

ESMA: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

ESRB: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 

FISMA: Euroopa Komisjoni finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu 
peadirektoraat 

IAIS: Rahvusvaheline Kindlustusjärelevalve Assotsiatsioon 

IFRS: Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid 

IMF: Rahvusvaheline Valuutafond 

IORP II: direktiiv tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta 
(uuesti sõnastatud) 

MiFID: finantsinstrumentide turgude direktiiv 

MiFIR: finantsinstrumentide turgude määrus 

SKP: Sisemajanduse koguprodukt 

Solventsus II: direktiiv kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise 
kohta 
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SRB: Ühtne Kriisilahendusnõukogu 

SRF: Ühtne kriisilahendusfond 

SRM: Ühtne kriisilahenduskord 

SSM: Ühtne järelevalvemehhanism 

VKEd: väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
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Ülevaate koostajad 
Euroopa Kontrollikoja ülevaade – ELi õppetunnid 2008.–2012. aasta finants- ja 
riigivõlakriisist 

Käesoleva ülevaate võttis vastu IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige 
Alex Brenninkmeijer. Ülevaate koostamist juhtis kontrollkoja liige Ivana Maletić, keda 
toetasid kabinetiülem Sandra Diering, kabineti assistent Tea Japunčić, valdkonnajuht 
Paul Stafford, auditijuht Jacques Sciberras ning audiitorid Mathias Blaas ja 
Adrian Savin. 

COVID-19 pandeemia ja rangete piirangute tõttu ei olnud võimalik auditirühma 
pildistada. 
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