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Pressmeddelande

Luxemburg den 19 december 2017

Bankresolution: arbetet har inletts men mycket återstår att
göra, säger EU:s revisorer
Den gemensamma resolutionsnämnden, som inrättades för att säkerställa resolutionen av banker
i EU, är fortfarande i allra högsta grad ett pågående arbete, enligt en ny rapport från Europeiska
revisionsrätten. Resolution är rekonstruktion av en fallerande bank i syfte att skydda den
finansiella stabiliteten och allmänintresset till en så låg kostnad som möjligt för skattebetalarna.
Revisorerna konstaterade brister i de beredskapsplaner för bankresolution som tagits fram av den
gemensamma resolutionsnämnden, som har ålagts tunga ansvarsområden inom väldigt kort tid.
Resolutionsnämnden är en central del av den europeiska bankunionen. Den inrättades som en
reaktion på finanskrisen 2008 och har i uppdrag att sköta resolutionen av fallerande banker med så
små återverkningar som möjligt på den finansiella stabiliteten och realekonomin i medlemsstaterna
i euroområdet och andra stater.
Revisorerna konstaterade brister i förberedelserna inför alla de olika arrangemang för
bankresolution som kan komma att behövas. Trots att resolutionsnämnden har arbetat hårt och
länge för att det åtminstone ska finnas preliminära versioner av resolutionsplanerna för de flesta
banker, uppfyller de resolutionsplaner som hittills har antagits inte kraven, säger revisorerna.
Det var en krävande uppgift att inrätta resolutionsnämnden från grunden, sade Kevin Cardiff, den
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. Bristerna måste ses mot
bakgrund av att resolutionsnämnden fortfarande befinner sig i en inledningsfas, men mycket
återstår att göra.
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer om regler och riktlinjer för vad resolutionsplaner
ska innehålla och hur de ska utarbetas. Rapporten behandlar även bemanningsproblemen och
resolutionsnämndens rättsliga ram.
Det första som nämnden bör göra är att fastställa när den första resolutionsplanen som är helt i
enlighet med regelverket ska tas fram för varje enskild bank, säger revisorerna. Den bör fastställa
prioritetsordningen för planerna utifrån risken för fallissemang. Planerna bör innehålla en
utvärdering av möjligheten till resolution av respektive bank, av alla väsentliga hinder som
identifierats och av genomförbarheten och trovärdigheten i de valda resolutionsstrategierna.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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För att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet att absorbera förluster i banksektorn måste
nämnden även upprätta ett system med regler och riktlinjer för resolutionsplanering, som även bör
innehålla en policy för hur man ska avgöra vilka minimikrav som ska gälla för bankernas kapitalbas
och kvalificerade skulder. Anvisningar och en handbok för resolutionsplanering måste tas fram eller
uppdateras efter behov.
Förseningar i bemanningen har inverkat negativt på alla delar av nämndens verksamhet, trots
medarbetarnas engagemang och motivation, säger revisorerna. Nämnden måste öka takten i sitt
rekryteringsarbete och se till att personalavdelningen har tillräckligt med resurser, särskilt för mer
specialiserade och högre befattningar. Om bemanningsmålen inte kan uppnås, eller om tillfälliga
åtgärder krävs, bör nämnden överväga alternativa lösningar.
Fördelningen av operativa uppgifter mellan de nationella myndigheterna och nämnden, liksom
ansvarsfördelningen mellan dem, är fortfarande otydlig, och de interna resolutionsenheterna är
fortfarande underbemannade. Nämnden måste snarast lösa dessa problem, säger revisorerna.
Meddelande till redaktörer
För att förhindra en ny finanskris som den som inträffade 2008 har EU byggt upp nya institutionella
strukturer som ska säkerställa en stabilare finansiell sektor. Dessa strukturer består bland annat av
den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Denna
rapport handlar främst om den gemensamma resolutionsnämnden, som tillsammans med de
nationella resolutionsmyndigheterna i euroområdet utgör den gemensamma
resolutionsmekanismen. Ungefär 140 banker ingår i nämndens ansvarsområde.
Tillsynsmyndigheterna ansvarar för den permanenta tillsynen av banker som ingår i deras
ansvarsområde. Om återhämtnings- och interventionsåtgärder inte hjälper betecknas en bank som
”en bank som fallerar eller sannolikt kommer att fallera”, och resolutionsmyndigheterna griper in.
Den gemensamma resolutionsnämnden ansvarar, med stöd från de nationella
resolutionsmyndigheterna, för att ta fram en beredskapsplan för resolution för alla betydande
banker och mindre betydande gränsöverskridande bankkoncerner i euroområdet.
Resolution genomförs när myndigheterna bedömer att en bank fallerar eller sannolikt kommer att
fallera och detta inte kan förhindras av någon annan tillsynsåtgärd eller något annat ingripande från
den privata sektorn. Om allmänintresse föreligger genomförs resolution av banken. Annars
tillämpas nationella insolvensförfaranden. Resolutionen ska säkerställa kontinuiteten i bankens
kritiska funktioner och skydda den finansiella stabiliteten. Syftet är att undvika framtida
räddningspaket och därigenom minska kostnaderna för skattebetalarna.
Särskild rapport nr 23/2017 Den gemensamma resolutionsnämnden: det krävande arbetet med att
skapa en bankunion har inletts, men mycket återstår finns på revisionsrättens webbplats
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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