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Reševanje bank: po besedah revizorjev EU se je delo
začelo, vendar je pot do cilja še dolga
V skladu z ugotovitvami v novem poročilu Evropskega računskega sodišča je Enotni odbor za
reševanje, ki je bil ustanovljen za zagotavljanje reševanja bank v EU, še vedno v začetni fazi.
Reševanje je prestrukturiranje propadajoče banke za zaščito finančne stabilnosti in javnega
interesa s čim manjšimi stroški za davkoplačevalce. Revizorji so ugotovili pomanjkljivosti v
kriznih načrtih za reševanje bank, ki jih je pripravil Enotni odbor za reševanje, ki je moral v zelo
kratkem času prevzeti veliko odgovornost.
Enotni odbor za reševanje je eden od ključnih elementov evropske bančne unije. Ustanovljen je
bil zaradi finančne krize leta 2008, njegovo poslanstvo pa je reševanje propadajočih bank s čim
manjšim vplivom na finančno stabilnost in realno gospodarstvo v državah članicah euroobmočja
in drugih državah.
Revizorji so ugotovili pomanjkljivosti v pripravi vseh potrebnih ureditev za reševanje bank. Čeprav
si je zelo prizadeval, da je zagotovil vsaj predhodne različice načrtov reševanja za večino bank,
doslej sprejeti načrti po ugotovitvah revizorjev ne izpolnjujejo standardov.
„Vzpostavitev Enotnega odbora za reševanje je bila velik izziv,” je povedal Kevin Cardiff, član
Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Vendar je njegove slabosti treba razumeti
v kontekstu začetka delovanja, potrebnih je namreč še veliko prizadevanj.“
Revizorji so dali več priporočil v zvezi s pravili in smernicami za načrte za reševanje in pripravo teh
načrtov. Obravnavali so tudi kadrovske zadeve in zakonodajni okvir Enotnega odbora za
reševanje.
Revizorji pravijo, naj Enotni odbor za reševanje najprej določi, do kdaj je treba za vsako banko
pripraviti prvi načrt za reševanje, ki bo skladen z enotnim pravilnikom. Prednostno naj jih razvrsti
glede na tveganje propada. V vsakem načrtu je treba obravnavati rešljivost zadevne banke,
vključno z določitvijo bistvenih ovir, ter izvedljivost in kredibilnost izbranih strategij.
Za zagotovitev zadostne sposobnosti pokrivanja izgub v bančnem sektorju mora Enotni odbor za
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila Evropskega računskega sodišča.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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reševanje tudi dokončati sistem pravil in smernic za načrtovanje reševanja, vključno s politiko za
določanje minimalnih zahtev glede kapitala in kvalificiranih obveznosti bank. Smernice in
priročnik o načrtovanju reševanja je treba pripraviti ali po potrebi posodobiti.
Po mnenju revizorjev so zamude pri zaposlovanju kljub predanosti in motiviranosti njegovih
uslužbencev negativno vplivale na vsa področja dejavnosti Enotnega odbora za reševanje. Enotni
odbor za reševanje mora pospešiti svoja prizadevanja pri zaposlovanju in kadrovski službi
zagotoviti ustrezne vire, zlasti v zvezi z bolj specializiranimi delovnimi mesti in vodilnimi položaji.
Če ciljnih vrednosti glede zaposlovanja ni mogoče izpolniti ali če so potrebni začasni ukrepi, naj
Enotni odbor za reševanje razmisli o alternativnih rešitvah.
Delitev operativnih nalog med nacionalnimi organi in Enotnim odborom za reševanje, vključno z
delitvijo odgovornosti, je še vedno nejasna, notranje ekipe za reševanje pa imajo še vedno
premalo uslužbencev. Revizorji pravijo, da mora Enotni odbor za reševanje nujno obravnavati te
zadeve.
Pojasnila za urednike
Evropska unija je za preprečitev ponovitve finančne krize iz leta 2008 razvila nove institucionalne
strukture, da bi zagotovila varnejši finančni sektor. Te strukture vključujejo enotni mehanizem
nadzora in enotni mehanizem za reševanje. To poročilo je osredotočeno na Enotni odbor za
reševanje, ki skupaj z nacionalnimi organi za reševanje v euroobmočju tvori enotni mehanizem za
reševanje. V pristojnosti Enotnega odbora za reševanje je približno 140 bank.
Nadzorniki so odgovorni za stalni bonitetni nadzor bank v svoji pristojnosti. Če ukrepi sanacije in
posredovanja niso uspešni, se banka oceni kot institucija, ki propada ali bo verjetno propadla, in
obravnavo prevzamejo organi za reševanje. Enotni odbor za reševanje je ob pomoči nacionalnih
organov za reševanje odgovoren za pripravo kriznega načrta za reševanje vseh pomembnih bank
in manj pomembnih čezmejnih bank v euroobmočju.
Reševanje se začne, če organi ugotovijo, da banka propada ali da bo verjetno propadla, in če ni
nobenega drugega nadzornega ukrepa ali ukrepa zasebnega sektorja, ki bi lahko preprečil njen
propad. Banka se reši, če je to v javnem interesu, sicer se uporabijo nacionalni postopki zaradi
insolventnosti. Pri reševanju je treba zagotoviti neprekinjeno delovanje kritičnih funkcij banke in
ohraniti finančno stabilnost. Cilj je preprečevanje prihodnjega reševanja z javnimi sredstvi in s
tem zmanjšanje stroškov za davkoplačevalce.
Posebno poročilo št. 23/2017 – Enotni odbor za reševanje: izvajanje zahtevne naloge vzpostavitve
bančne unije se je začelo, vendar je pot do cilja še dolga – je na voljo na spletišču Sodišča
(eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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