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ELi pankade kriisilahenduse kavandamine ei sisalda ikka veel 
mõningaid põhielemente 

Ühtne kriisilahenduskord on ELi süsteem maksejõuetute pankade nõuetekohaseks 
likvideerimiseks pangandusliidus, et vältida kulukaid päästemeetmeid. Euroopa Kontrollikoja 
uue aruande kohaselt on 2015. aastal loodud ühtne kriisilahenduskord teinud edusamme 
pankade kriisilahenduse ettevalmistamisel. Audiitorid leiavad siiski, et teatavates olulistes 
valdkondades on vaja võtta täiendavaid meetmeid. Ühtne Kriisilahendusnõukogu peaks 
kehtestama kõik asjakohased kriisilahendust kujundavad poliitikameetmed ning tegelema 
puudustega oma kriisilahenduse kavandamise kvaliteedis, õigeaegsuses ja järjepidevuses. 
Seadusandjad peavad lahendama muud olulised küsimused, nagu kriisilahenduse rahastamine 
ja pankade riigisiseste maksejõuetusmenetluste ühtlustamine. 

Ühtse kriisilahenduskorra õigusraamistikuga nähakse ette vahendid pankade likvideerimiseks, kui 
kriisilahendusasutus – oluliste ja piiriüleste pankade puhul kriisilahendusnõukogu ja nende 
jurisdiktsiooni kuuluvate vähem oluliste pankade puhul liikmesriikide kriisilahendusasutused – on 
otsustanud, et maksejõuetu panga suhtes ei saa kohaldada tavapärast maksejõuetusmenetlust 
vastavalt riigisisesele õigusele. Kriisilahenduse ettevalmistamiseks peavad ametiasutused koostama iga 
panga jaoks kriisilahenduse kavad ja neid üldjuhul igal aastal ajakohastama.  

„Ühtne kriisilahenduskord on viimastel aastatel teinud edusamme, kuid vaja on võtta täiendavaid 
meetmeid, et nõuetekohaselt kavandada maksejõuetute pankade nõuetekohast likvideerimist,“ ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. „Leidsime, et poliitikas ei ole veel kõiki 
asjaomaseid valdkondi käsitletud ega puudusi leitud. Kriisilahenduse kavade kvaliteet paranes, kuid 
need ei olnud alati nõuetega kooskõlas. Lisaks ei ole SRB nõuetekohaselt kindlaks määranud ega 
käsitlenud panga kriisilahenduskõlblikkust takistavaid asjaolusid. Nende puuduste kõrvaldamine aitaks 
tagada, et maksumaksjad ei peaks taaskord kõike kinni maksma“. 

Kriisilahendusvahendi valik ja selle tõhusus sõltub muu hulgas sellest, kas panga 
kriisilahenduskõlblikkust pärssivate oluliste takistustega on tegeletud ja need kõrvaldatud. Audiitorid 
märgivad siiski, et SRB ei ole seni selliseid takistusi kindlaks määranud, jättes seega ühtlustatud 
eeskirjad täitmata. 2020. aasta aprillis avaldas SRB dokumendi „Expectations for Banks“, milles 
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nõutakse, et pangad tugevdaksid 2023. aasta lõpuks oma kriisilahenduskõlblikkuse teatavaid aspekte. 
Seadusandjad ei ole aga sellist ajakava kindlaks määranud.  

Likviidsusvajaduste rahuldamine kriisilahenduse käigus on endiselt murettekitav küsimus ja võib piirata 
võimalusi panga kriisilahenduseks kõige tõhusamal viisil. Kuigi eurorühm otsustas hiljuti reformida 
Euroopa stabiilsusmehhanismi ja luua ühtse kriisilahendusfondi jaoks ühise kaitsemeetme, võib 
kaitsemeede olla rahastamise tagamiseks ebapiisav. SRB ei ole veel vastu võtnud ka sellega seotud 
rahalise järjepidevuse põhimõtteid.  

SRBs puudub ka poliitika sellistes olulistes valdkondades nagu usaldusväärne juhtimine ja teabe 
jagamine pangakriiside lahendamise ajal, võttes arvesse vajadust teha äärmiselt kiireloomulisi otsuseid. 
Audiitorite sõnul ei ole veel saavutatud pankade ühtset kohtlemist ning selle põhjusteks on erinevused 
nt kriitiliste funktsioonide ja avaliku huvi hindamises. Lisaks, hoolimata audiitorite poolt 2017. aastal 
SRB kohta koostatud auditiaruande esitatud soovitusest, ei olnud rakendatavad põhimõtted endiselt 
siduvad sisemiste kriisilahendusmeeskondade suhtes (mis koosnevad SRB ja liikmesriikide 
kriisilahendusasutuste töötajatest), jättes neile kriisilahenduse kavade koostamisel märkimisväärse 
kaalutlusõiguse. Samuti esines viivitusi SRB pädevusse kuuluvate pankade kriisilahenduse kavade 
vastuvõtmisel.  

Audiitorid juhivad tähelepanu muudele seadusandjatega seotud olulistele küsimustele: vajadus 
kriisilahenduse raamistiku ja erinevate pankade suhtes kohaldatavate riigisiseste 
maksejõuetusraamistike parema kooskõla järele; asjaolu, et kulude jagamise ja riigiabi eeskirjad 
erinevad sõltuvalt valitud võimalusest (kriisilahendus või maksejõuetus) maksejõuetu pangaga 
tegelemiseks. Lõpuks soovitavad audiitorid, et õigusaktides kehtestataks objektiivsed ja 
kvantifitseeritud künnised varase sekkumise meetmete käivitamiseks ja otsuse tegemiseks selle kohta, 
et pank on maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääv.  

Taustteave 

Auditi käigus vaadeldi teemasid, mis tõstatati kontrollikoja esimeses aruandes SRB kriisilahenduse 
kavandamise poliitika kohta, keskendudes konkreetselt vähem oluliste pankade kriisilahenduse 
kavadele, ning see on kättesaadav aadressil eca.europa.eu 23 ELi keeles.  
Kontrollikoda peab igal aastal esitama aruande mis tahes tingimuslike kohustuste kohta, mis tulenevad 
ühtse kriisilahenduskorra määruse kohasest ühtse kriisilahenduskorra toimimisest, ning 2019. aasta 
aruanne asub siin. Ühes hiljutises kontrollikoja aruandes käsitletakse ka ELi järelevalvet pankadele 
antava riigiabi üle.  
ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee ühes hiljutises väljaandes antakse ülevaade seitsmes 
liikmesriigis paralleelselt tehtud pankade kriisilahenduse riigisiseste auditite tulemustest. 
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