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Resumé 
I Den globale finanskrise, den økonomiske krise og euroområdets statsgældskrise i 
2008-2012 havde langsigtede virkninger på væksten og den finanspolitiske stabilitet i 
EU. Virkningerne blev forstærket af, at der var svagheder i EU's finansielle system, at 
de politiske værktøjer, overvågningssystemerne og de reguleringsmæssige rammer var 
utilstrækkelige, og at den institutionelle struktur i euroområdet var ufuldstændig. 

II EU har lært af disse kriser og reageret på dem. Den Europæiske Revisionsret har 
siden krisernes begyndelse offentliggjort en række særberetninger vedrørende dette 
område. I denne analyse, som ikke er en revision, beskriver vi udviklingen gennem det 
seneste årti samt de resterende udfordringer, potentielle risici og politiske mangler. 
Vi trækker på vores tidligere revisioner og andre analyser foretaget af EU-institutioner 
og -organer og andre relevante internationale organisationer. Vores analyse giver et 
aktuelt overblik over debatten om, hvordan der skal reageres på fremtidige 
udfordringer. 

III Vi beskriver de finansielle og institutionelle reformer. EU strammede op på 
reguleringen af og tilsynet med banker og skabte en ramme for velordnet 
bankafvikling. Der blev oprettet europæiske tilsynsmyndigheder, og de 
mikroprudentielle og makroprudentielle regler for banker og banktilsynsmyndigheder 
blev forbedret. EU etablerede desuden nye institutioner og reagerede politisk med EU-
koordinering på det økonomiske område og støtte til medlemsstater i vanskeligheder. 

IV Disse reguleringsmæssige og institutionelle foranstaltninger - koblet med 
betydelig finansiel og økonomisk støtte til banker og medlemsstater i vanskeligheder - 
har gjort EU's økonomi mere modstandsdygtig. Bankerne er blevet forpligtet til at øge 
deres kapitalbuffere og forbedre deres risiko- og likviditetsstyring, og de er gået i gang 
med at nedbringe niveauet af misligholdte lån. 

V Vi påpeger de resterende udfordringer. I den finansielle sektor drejer det sig f.eks. 
om bankernes lave rentabilitet, de fortsat høje - om end faldende - niveauer af 
misligholdte lån i visse medlemsstater, mulighederne for afvikling af banker og 
behovet for at fuldende bankunionen og udvikle kapitalmarkedsunionen. 

VI Statsstøtteforanstaltninger til banker og finanspolitiske stimuli bidrog til at 
stabilisere økonomien i den tidlige fase af krisen, men førte til en betydelig stigning i 
den offentlige gæld. Koblet med markedets tvivl på modstandsdygtigheden af 
euroområdets institutionelle struktur lagde dette stort pres på visse medlemsstaters 



 5 

 

statsobligationsrenter og kreditvurdering, og denne statsgældskrise smittede igen af 
på banksektoren og økonomien som helhed. 

VII EU har taget vigtige skridt til at bryde den negative dynamik mellem bankerne 
og staterne (det såkaldte "doom loop) ved at gøre bankerne mindre afhængige af 
offentlige midler, når de bliver nødlidende, og udvikle de nødvendige instrumenter til 
velordnet bankafvikling. EU-medlemsstaterne traf vigtige finanspolitiske og 
økonomiske foranstaltninger til at undgå uforholdsmæssigt store underskud og 
forbedrede dermed deres finanspolitiske situation. 

VIII Disse reaktioner på kriserne i 2008-2012 har ført til øget kontrol med det 
finansielle system og et banksystem med større kapital- og likviditetsbuffere og 
bedre bail-in-muligheder. De reformerede og nye mikroprudentielle regler regulerer 
overvågningen af de enkelte finansielle institutioner, og den makroprudentielle politik 
regulerer overvågningen og håndteringen af systemiske risici. 

IX Reaktionerne har også ført til bedre overvågning og koordinering af 
medlemsstaternes finanspolitikker og økonomiske politikker. Det europæiske 
semester, som blev indført i 2010, danner ramme om koordineringen af de 
økonomiske politikker i EU, og vi har i forbindelse med vores revisioner vedrørende 
dette område konstateret, at analyserne er af god kvalitet og har ført til relevante 
henstillinger. Det er dog fortsat en udfordring, at kun få af dem gennemføres fuldt ud 
eller i væsentlig grad. 

X Kriserne ramte også andre sektorer, navnlig forsikringssektoren, pensionssektoren 
og sektoren for finansielle formidlere uden for banksektoren. Der blev truffet 
politiske foranstaltninger til at mindske de risici, der kunne opstå i disse sektorer. EU 
har forbedret sin reguleringsmæssige ramme for forsikringssektoren og 
pensionssektoren og indført nye regler for at regulere og styrke det offentlige tilsyn 
med finansielle formidlere uden for banksektoren, derivater og 
værdipapirfinansieringstransaktioner. Der er gjort en betydelig indsats for at fremme 
konsekvent og omfattende tilsyn i alle medlemsstaterne, men tilsynsarbitrage er 
fortsat en realitet, og tilsynsmæssig konvergens er fortsat en udfordring. 

XI Siden deres oprettelse har EU-tilsynsmyndighederne fået flere beføjelser, men 
de fleste beslutninger træffes stadig på medlemsstatsniveau. Vi har i forbindelse med 
vores revisioner konstateret ineffektivitet i håndteringen af modstridende interesser 
mellem medlemsstaterne og EU. Dette problem er stadig ikke løst. Derudover er det 
planen at tildele de europæiske tilsynsmyndigheder yderligere ressourcer i de 
kommende år, afhængigt af de årlige budgetgodkendelser. 
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XII Covid-19-pandemien vil sætte modstandsdygtigheden af EU's økonomiske og 
finansielle struktur på en vigtig prøve. Pandemien har langt større konsekvenser end 
kriserne i 2008-2012 - både når det gælder de økonomiske virkninger og den offentlige 
reaktion - hvilket bekræftes af de finanspolitiske foranstaltninger og indgreb, der er på 
vej. 

XIII EU har reageret med en række foranstaltninger. Midlertidige undtagelser fra 
statsstøttereglerne og aktiveringen af stabilitets- og vækstpagtens generelle 
undtagelsesklausul gør det muligt for medlemsstaterne straks at støtte virksomheder 
og gennemføre finanspolitiske tiltag. De enkelte medlemsstaters finanspolitiske 
situation før covid-19-krisen har dog stor betydning for deres evne til at iværksætte 
politikker og dermed for pandemiens økonomiske effekt. Det vil være nødvendigt at 
gennemføre reformer i flere faser, især i medlemsstater med lav potentiel økonomisk 
vækst og/eller stor gæld. Covid-19-krisen kan øge de økonomiske uligheder i EU.  
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Indledning 

Baggrund 

01 Der er gået over ti år siden finanskrisen i 2008, men den har haft store 
konsekvenser for Europas økonomier. I 2010 led Europa under en bankkrise og en 
statsgældskrise i euroområdet, som havde store offentlige omkostninger og skabte 
den værste recession siden EU's oprettelse. Kriserne fik langvarige konsekvenser for 
en række medlemsstaters økonomier. 

02 Kriserne havde også strukturelle konsekvenser. Ifølge Kommissionens 
økonomiske prognose fra efteråret 20161 faldt den potentielle vækst i euroområdet 
fra 1,9 % i 2000-2008 til 0,5 % i 2009-2014. Det fremgår også af prognosen, at de 
samlede investeringer i EU faldt med omkring 20 % fra 2008 til 2013, og trods 
genopretningen og den nye EU-investeringsplan er investeringerne som andel af BNP 
stadig ikke nået op på niveauet før krisen. EU's samlede offentlige gæld, der allerede 
var høj før krisen (mellem 60 % og 70 % af BNP), nåede ikke ned under 80 % i årtiet 
efter krisen. 

03 Reaktionen på kriserne omfattede institutionsopbygning på EU-niveau og 
mellemstatsligt niveau: Det Europæiske Finanstilsynssystem, bankunionen, den 
midlertidige europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, den europæiske 
stabilitetsmekanisme og Det Europæiske Finanspolitiske Råd. 

04 Derudover omfattede den en intensiv EU-reformdagsorden vedrørende bedre 
regulering, tilsyn, velordnet bankafvikling, økonomisk koordinering og støtte til 
medlemsstater i vanskeligheder. Blandt tiltagene kan nævnes: bedre 
mikroprudentielle og makroprudentielle regler for banker og banktilsynsmyndigheder, 
en ny krisestyringsramme for nødlidende eller forventeligt nødlidende banker, en 
handlingsplan for kapitalmarkedsunionen, en midlertidig europæisk finansiel 
stabiliseringsmekanisme, reformer af stabilitets- og vækstpagten, øget økonomisk 
koordinering som led i det europæiske semester, proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer, den europæiske stabilitetsmekanisme (etableret som en 
mellemstatslig institution) og Den Europæiske Centralbanks direkte monetære 
transaktioner (OMT'er). 

                                                      
1 Europa-Kommissionen, "Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging 

times", s. 64, november 2016. 
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05 Covid-19-pandemien har forårsaget et økonomisk chok, hvis virkninger stadig 
breder sig. En forsvarlig genopretning vil afhænge af, at man lærer af erfaringerne fra 
den seneste krise og er bevidst om de konstaterede svagheder. Ud over de 
udfordringer fra den seneste krise, som stadig kan mærkes, har covid-19 skabt en 
række nye udfordringer. 

Analysens omfang og metode  

06 Denne analyse er ikke en revision. Vi mødtes med og hørte de vigtigste 
involverede EU-institutioner og -organer (Kommissionens GD'er ECFIN og FISMA, ECB, 
ESRB, SRB, EBA, ESMA og EIOPA) og gennemgik en stor mængde nye EU-regler, -
retningslinjer og -undersøgelser offentliggjort i årtiet efter kriserne. Analysen 
sammenfatter desuden revisionskonklusioner fra en række særberetninger 
offentliggjort siden krisernes begyndelse vedrørende dette område.  

07 Efter vores mening var denne analyse vigtig for at gøre status over EU's 
reaktioner et årti efter kriserne. Under arbejdet med analysen gjorde covid-19-krisen 
denne opgave stadig mere relevant, og analysen giver et aktuelt overblik over 
debatten om, hvordan der skal reageres på fremtidige udfordringer. Vi sammenfatter 
EU's vigtigste foranstaltninger som reaktion på kriserne - opnåede fremskridt, 
resterende udfordringer, potentielle risici og politiske mangler - og giver oplysninger 
om de første reaktioner på covid-19-krisen som supplement til vores øvrige arbejde 
vedrørende dette emne2. 

08 Vores analyse beskriver de vigtigste årsager til den seneste finanskrise og de 
faktorer, der lå til grund for euroområdets statsgældskrise og den økonomiske krise i 
EU. Vi giver et overblik over: 

1) EU's institutionelle og politiske reaktioner på finanskrisen og de udfordringer, 
som reguleringen, tilsynet og aktørerne i forskellige sektorer stadig står over for 

                                                      
2 Revisionsrettens arbejde vedrørende covid-19 omfatter udtalelse nr. 3/2020 om ændring af 

EU-forordninger med henblik på anvendelsen af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet, en igangværende analyse af EU's 
bidrag til den folkesundhedsmæssige reaktion på covid-19 og en igangværende analyse af 
EU's økonomipolitiske reaktion på covid-19 med fokus på foranstaltninger og udfordringer i 
forbindelse med EU's økonomiske koordinering. 
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2) EU's institutionelle og politiske reaktioner på statsgældskrisen og de vigtigste 
områder, hvor der enten er gjort fremskridt eller stadig er udfordringer 

3) de første virkninger af covid-19-krisen, der kunne konstateres i EU på tidspunktet 
for analysen, de første EU-reaktioner på krisen og de aktuelle udfordringer. 
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Hovedårsagerne til finanskrisen i EU og 
euroområdets statsgældskrise 

Hovedårsagerne til finanskrisen i EU i 2008 

09 Den globale finanskrise i 2008 startede på det amerikanske boligmarked, da 
subprime-boligboblen bristede. Dette førte til store banktab, og krisen smittede af på 
EU i 2008, primært via securitiserede lån. Krisen blev forværret af de eksisterende 
svagheder i EU's finansielle system, men afslørede også svagheder i 
overvågningssystemerne, de politiske værktøjer og de reguleringsmæssige rammer i 
EU og medlemsstaterne. 

10 På grund af forskellene i EU-medlemsstaternes økonomiske og finansielle forhold 
og politikker, da krisen begyndte, fik den forskellige virkninger i de enkelte 
medlemsstater. Nogle årsager til krisen var dog fælles for hele EU's finansielle system, 
f.eks. regulerings- og tilsynsrammen og ordningerne for økonomisk styring (jf. tabel 1). 

Tabel 1 – Overblik over hovedårsagerne til finanskrisen i EU 

Område Hovedårsager 

Det finansielle 
system 

o Svag virksomhedsledelse og risikostyring, hvor den interne 
overvågning og kontrol af risici var utilstrækkelig, især i 
forbindelse med långivningsprocessen (oprettelse af lån), 
koncentreret eksponering mod specifikke aktiver (f.eks. fast 
ejendom i nogle EU-medlemsstater) og visse komplekse 
finansielle produkter, der på daværende tidspunkt stort set 
ikke var omfattet af regulering. 

o Svage kapital- og likviditetsbuffere i forhold til risikoniveauet, 
hvor en række vigtige institutioner havde et 
egenkapitalgrundlag på under 3 % af deres balance, da krisen 
opstod. 

o Sammenbrud i store banker, der var "for store til at krakke" 
(såsom Lehman Brothers i USA), og risikoen for, at store 
banker i EU ville krakke, gav anledning til systemisk stress i 
hele banksektoren. 



 11 

 

Regulerings- 
og 
tilsynsrammer 

o Utilstrækkeligt mikrotilsyn med kvaliteten af den interne 
risikostyring og overholdelsen af kapital- og likviditetskrav. 

o Forskellige regler i de enkelte medlemsstater i det indre 
marked og svag koordinering på EU-niveau med hensyn til 
store finansielle institutioner, der opererede på tværs af 
grænser og markeder. 

o Ingen mekanisme for velordnet afvikling af finansielle 
institutioner og ingen EU-rammer for håndtering af 
sammenbrud i grænseoverskridende finansielle institutioner. 

Økonomisk 
styring 

o De lave renter inden krisen bidrog til at skabe boligbobler. 
o De makroøkonomiske ubalancer forud for krisen var stort set 

ikke blevet adresseret, og EU havde ikke fastlagt en 
makroprudentiel ramme vedrørende systemiske risici. 

o Høje gældsniveauer akkumuleret i finansielle institutioner og 
økonomien som helhed før eller som et resultat af krisen førte 
til ubalanceret vækst i visse medlemsstater i euroområdet. 
Dette lagde pres på statsobligationsrenterne, skabte finansiel 
ustabilitet, hvilket gjorde det vanskeligt at opnå finansiering 
på kapitalmarkederne og skabte behov for hjælp, efterhånden 
som krisen bredte sig. 

Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 

Hovedårsagerne til euroområdets statsgældskrise 

11 Før krisen var overvågningen af og kontrollen med de offentlige finanser svag og 
de finanspolitiske stødpuder små i visse medlemsstater. Koordineringen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau var også svag og tillod f.eks. uensartethed i de 
grundlæggende økonomiske forhold, tab af konkurrenceevne og ufleksible arbejds- og 
produktmarkeder. Manglen på en robust overnational ramme for banktilsyn og -
afvikling førte desuden til fragmentering og skabte risiko for et "doom loop" mellem 
banker og stater. 

12 Finanskrisen førte til store tab i banksektoren. De efterfølgende bankredninger 
gav anledning til stress på markederne for statsobligationer, som blev forstærket af 
investorernes tvivl på modstandsdygtigheden af euroområdets struktur og 
holdbarheden af niveauerne for offentlig gæld, hvilket smittede af på økonomien. 
Statsstøtte til banker, reducerede skatteindtægter og andre automatiske 
stabiliseringsfaktorer bidrog sammen med finanspolitiske stimuli til at stabilisere 
økonomien i krisens tidlige fase, men de førte også til en betydelig stigning i den 
allerede høje offentlige gæld. 
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13 Fra og med 2009 lagde stigningen i den offentlige gæld pres på visse 
medlemsstaters statsobligationsrenter og kreditvurdering og udløste endda 
bekymringer blandt investorer om euroområdets sammenbrud. Medlemsstaterne gik 
ind i krisen med forskellige finanspolitiske og makroøkonomiske forhold, og 
kapitalstrømmene fra visse lande forstærkede de makroøkonomiske ubalancer, der 
allerede eksisterede før krisen. 

14 De EU-programmer for finansiel bistand til Grækenland og Irland, der blev 
vedtaget i 2010 og støttet af ECB's ekstraordinære monetære indgreb, skulle adressere 
de underliggende finanspolitiske problemer, sikre pengepolitisk transmission og 
forhindre afsmitning. Der blev efterfølgende også brug for finansiel bistand til Portugal 
(2011), Spanien (2012) og Cypern (2013). 

15 Ved et "doom loop" forstås en situation, hvor risici knyttet til bankernes 
svagheder og staternes gældsniveau virker gensidigt forstærkende. I visse 
medlemsstater førte de nødvendige bankredninger til høje statsgældsniveauer. Dette 
forringede til gengæld kvaliteten af bankernes aktiver, som bestod af store mængder 
indenlandske statsobligationer, og svækkede banksystemet. I andre medlemsstater 
skabte det høje gældsniveau vanskeligheder for bankerne. Mange lande i euroområdet 
registrerede også negativ BNP-vækst i 2012 og 2013 (henholdsvis ni og otte lande). 

16 Fra 2012 bidrog de institutionelle og reguleringsmæssige reaktioner i 
euroområdet til at stabilisere situationen i banksektoren (bankunionens oprettelse, 
Den Europæiske Centralbanks (ECB's) nye interventionsværktøjer, den europæiske 
stabilitetsmekanisme osv.). Recessionen ramte dog banksektoren i form af høje 
niveauer af misligholdte lån, som faldt i genopretningsperioden (2014-2019), men 
stadig overvåges nøje i visse lande i euroområdet. 

17 I 2014 meddelte Kommissionen i sin analyse af krisen, at finansiel integration 
også kan indebære risici for finansiel ustabilitet, især i et område med fælles valuta, 
medmindre integrationen understøttes af passende institutionelle rammer og 
økonomipolitisk koordinering på EU-niveau3. 

  

                                                      
3 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: "Economic Review of the Financial 

Regulation Agenda Chapters 1 to 4", SWD(2014) 158 final, s. 36. 
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EU's reaktion på finanskrisen 

Overblik 

18 Siden 2009 er der truffet en række foranstaltninger for at øge 
modstandsdygtigheden af det finansielle system i EU og euroområdet. Disse 
foranstaltninger kan grupperes som følger (jf. figur 1): 

o Institutionelle reaktioner: 

— Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), herunder Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), de tre europæiske tilsynsmyndigheder 
(ESA'erne) og Det Fælles Udvalg af ESA'er sammen med de nationale 
kompetente myndigheder og tilsynsmyndigheder. 

— Bankunionen for euroområdet og de andre medlemsstater, som har valgt at 
deltage. Bankunionen består på nuværende tidspunkt af den fælles 
tilsynsmekanisme (FTM) under ECB og den fælles afviklingsmekanisme (SRM) 
med Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) og Den Fælles Afviklingsfond. Der er 
også stillet forslag om etablering af en europæisk indskudsforsikringsordning 
(EDIS). 

o Reguleringsmæssige og politiske reaktioner: 

— Bedre mikroprudentielle og makroprudentielle regler for banker og 
banktilsynsmyndigheder. 

— En ny krisestyringsramme for nødlidende eller forventeligt nødlidende 
banker, som på nuværende tidspunkt består af direktivet om genopretning 
og afvikling af banker4 og forordningen om den fælles afviklingsmekanisme5. 

— En bedre reguleringsmæssig ramme for ikkebanksektoren, dvs. 
forsikringssektoren, arbejdsmarkedspensionssektoren, sektoren for 

                                                      
4 Direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af 

kreditinstitutter og investeringsselskaber. 

5 Forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure 
for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en 
fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond. 
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finansielle formidlere uden for banksektoren og sektoren for 
markedsinfrastruktur. 

— Kapitalmarkedsunionen, beskrevet i en handlingsplan fra Kommissionen6, 
som skal sætte større fokus på den indsats, der er nødvendig for at udvikle et 
indre marked for kapital og investeringsvirksomhed. 

Figur 1 – EU's reaktion på finanskrisen 

 
Kilde: Revisionsretten. 

                                                      
6 Europa-Kommissionen, "Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion", 

COM(2015) 468 final, 30. september 2015. 
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Institutionelle reaktioner på finanskrisen 

Udviklingen i hovedtræk 
Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) 

19 Som reaktion på krisen og på grundlag af konklusionerne i rapporten fra 
Højniveaugruppen vedrørende Finansielt Tilsyn (den såkaldte Larosière-rapport)7 
oprettede EU ESFS som ny tilsynsramme i 2010. 

20 ESFS er et system med flere lag af mikro- og makrotilsynsmyndigheder, som skal 
sikre et konsekvent og sammenhængende finansielt tilsyn i EU. Det består af ESRB, 
ESA'erne, de nationale kompetente tilsynsmyndigheder og Det Fælles Udvalg af ESA'er, 
som varetager koordineringen af de tre tilsynsmyndigheder (jf. figur 2). 

Figur 2 – Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) 

 
Kilde: Revisionsretten. 

                                                      
7 Rapport fra Højniveaugruppen vedrørende Finansielt Tilsyn, februar 2009. 
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21 Ved "systemisk risiko" forstås en risiko for forstyrrelse af det finansielle system 
med potentiale til at få alvorlige negative konsekvenser for realøkonomien i EU eller en 
eller flere af dens medlemsstater og for det indre markeds funktion. Finansielle 
formidlere, markeder og infrastrukturer kan være systemisk vigtige afhængigt af deres 
størrelse, deres forbindelse med andre dele af det finansielle system og effekten på 
systemet, hvis de bliver nødlidende. ESRB, som blev etableret i 20108, har en 
overvågningsfunktion og skal afdække systemiske risici i EU og anbefale 
foranstaltninger til forebyggelse eller mindskelse af disse risici. Det gør det ved: 

o at afdække og prioritere systemiske risici 

o at udstede advarsler og henstillinger og overvåge, hvordan medlemsstaterne, de 
nationale myndigheder, Kommissionen og EU's finanstilsynsmyndigheder handler 
på henstillingerne, via en mekanisme, som kræver handling eller forklaring 

o at afgive udtalelser om egnetheden af visse makroprudentielle 
politikforanstaltninger, inden de vedtages af EU-medlemsstaterne eller ECB9 

o at iværksætte og koordinere stresstest på EU-plan i samarbejde med ESA'erne. 

22 De tre ESA'er (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og 
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)), som blev oprettet 
i 201110, har samme struktur med hensyn til ledelse, mål og opgaver inden for deres 
respektive sektorer (jf. bilag I). Deres vigtigste opgave er at sikre, at reglerne anvendes 
konsekvent af de nationale kompetente myndigheder i hele EU, og samarbejde med 
Kommissionen om detaljeret afledt lovgivning til gennemførelse af forordningerne og 
direktiverne om finansielle tjenesteydelser: 

o EBA er tilsynsmyndigheden for banker. Den sikrer en effektiv og konsekvent 
tilsynsmæssig regulering og et effektivt og konsekvent tilsyn og beskytter 
banksektorens integritet, effektivitet og ordnede funktion. EBA's vigtigste opgaver 
er at bidrage til etableringen og udviklingen af det fælles europæiske regelsæt for 

                                                      
8 Forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det 

finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici. 

9 Artikel 133 i kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og artikel 458 i kapitalkravsforordningen (CRR) 
giver ESRB mandat til at vedtage sådanne udtalelser. 

10 Forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af EBA, forordning (EU) nr. 1095/2010 om 
oprettelse af ESMA og forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af EIOPA, 
24. november 2010. 
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banker og at fremme tilsynsmæssig konvergens og overvåge risici i EU's 
banksektor (bl.a. ved at gennemføre stresstest for banker). Siden 2020 har EBA 
også spillet en rolle i koordineringen af tilsynet med bekæmpelse af hvidvaskning 
af penge. 

o EIOPA er tilsynsmyndigheden for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsudbydere. Dens opgaver omfatter tilsyn med 
grænseoverskridende forsikringskoncerner, beskyttelse af forbrugere ved sikring 
af et højt, effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau og genopbyggelse 
af tilliden til det finansielle system. 

o ESMA er tilsynsmyndigheden for finansielle markeder. Den sørger for stabilitet i 
EU's finansielle system ved at forbedre beskyttelsen af investorer og fremme 
stabile og ordnede finansielle markeder. Dens opgaver omfatter politikarbejde, 
direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer, transaktionsregistre, 
securitiseringsregistre, anerkendelsesafgørelser og overholdelseskontrol 
vedrørende centrale modparter (CCP'er) i tredjelande, risikoanalyse, afdækning af 
overtrædelser af EU-retten og forbedring af den tilsynsmæssige konvergens. 

23 De tre ESA'er samarbejder i Det Fælles Udvalg af ESA'er, der fungerer som forum 
for udveksling af oplysninger med ESRB, og koordinerer deres tilsynsaktiviteter og 
samarbejde på tværs af sektorer inden for mikrotilsyn, tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder vedrørende finansiel stabilitet, produkter for private investorer, 
overvågning af finansielle konglomerater, regnskabsføring og revision. 

Bankunionen 

24 Bankunionen skal sikre, at bankerne er bankerne er robuste og kan holde til 
fremtidige finanskriser, forhindre situationer, hvor skatteydernes penge bruges til at 
redde kriseramte banker, mindske opsplitning af markedet ved at ensrette reglerne for 
finanssektoren og styrke den finansielle stabilitet i euroområdet og EU generelt.  

25 Bankunionen skal bestå af tre søjler (jf. figur 3): 

o FTM, som blev oprettet i 201311 og på nuværende tidspunkt består af ECB og 19 
nationale kompetente myndigheder, som er direkte ansvarlige for tilsynet med 
mindre signifikante banker: 

                                                      
11 Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke 

opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med 
kreditinstitutter. 
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— FTM er ansvarlig for direkte mikrotilsyn med de mest signifikante banker via 
ECB og indirekte tilsyn med alle andre banker i euroområdet (andre 
medlemsstater kan også indgå i et tæt samarbejde). 

o SRM, som blev oprettet i 201512 og består af SRB og de nationale 
afviklingsmyndigheder: 

— SRM består på nuværende tidspunkt af 20 nationale afviklingsmyndigheder 
fra 19 medlemsstater, som er direkte ansvarlige for alle banker, der ikke 
direkte hører under SRB's ansvarsområde. 

— SRB er den centrale afviklingsmyndighed i bankunionen og er ansvarlig for at 
sikre velordnet afvikling af nødlidende eller forventeligt nødlidende banker 
med minimale omkostninger. Den er ansvarlig for afviklingsplanlægning, 
fastsættelse af MREL, vurdering af bankernes afviklingsmuligheder og 
fjernelse af væsentlige hindringer for afvikling, forberedelse af eventuelle 
afviklingsordninger for banker under FTM's direkte tilsyn og 
grænseoverskridende banker og forvaltning af Den Fælles Afviklingsfond. 
Under visse omstændigheder kan SRM bruge Den Fælles Afviklingsfond til at 
finansiere afviklingen af nødlidende eller forventeligt nødlidende banker. 

— Den Fælles Afviklingsfond finansieres af bidrag fra banksektoren. 

o En europæisk indskudsforsikringsordning (EDIS)13, som er blevet foreslået af 
Kommissionen med det formål at fuldende bankunionen med fælles rammer for 
indskudsgarantiordningerne14. Dette forslag er stadig under drøftelse. 

                                                      
12 Forordning (EU) nr. 806/2014 (SRM-forordningen). 

13 Forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på 
oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning, 24. november 2015. 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger har harmoniseret de nationale ordninger, men dette er ikke 
tilstrækkeligt til at skabe samme tillid i hele det indre marked. 
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Figur 3 – Den foreslåede bankunions tre søjler 

 
Kilde: Europa-Kommissionen. 

Fremskridt og centrale udfordringer 
Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) 

26 ESRB offentliggør sine henstillinger og overvåger, hvordan medlemsstaterne og 
andre nationale tilsynsmyndigheder og EU-tilsynsmyndigheder handler på 
henstillingerne, via en mekanisme, som kræver handling eller forklaring. Siden 2011 
har ESRB udstedt henstillinger til medlemsstaterne og de relevante myndigheder. I 
2016 og 2019 udstedte det advarsler og henstillinger om sårbarheder på mellemlang 
sigt i boligsektoren. I 2019 gav ESRB udtryk for det synspunkt, at nogle nationale 
myndigheder ikke havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger vedrørende 
sårbarheder i boligsektoren og udstedte henstillinger med specifikke retningslinjer for 
tilsynsforanstaltninger15. 

                                                      
15 ESRB, pressemeddelelse, 23. september 2019: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923~75f4b1856d.en.htm
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27 For at fremme en konsekvent anvendelse af makroprudentielle værktøjer i EU 
udarbejdede ESRB en række politiske oplæg om makrotilsyn16. Indtil videre finder de 
fleste værktøjer anvendelse på banksektoren. Den makroprudentielle ramme for 
andre sektorer er mindre udviklet og drøftes fortsat på EU-niveau. 

28 Kommissionen forsøgte at forbedre ESA'ernes mandater, ledelse og finansiering 
ved at foreslå ændringer til deres oprettelsesforordninger17. De vedtagne forordninger 
adresserede dog næsten ikke den ineffektivitet i håndteringen af modstridende 
interesser mellem medlemsstaterne og EU, som vi har fremhævet i vores revisioner: 

o I vores særberetning om EBA-stresstesten18 konstaterede vi, at EBA's 
ledelsesstruktur er baseret på omfattende involvering af nationale 
myndigheder, eftersom dets tilsynsråd omfatter repræsentanter for de nationale 
tilsynsmyndigheder, hvis udnævnelse ikke kræver godkendelse fra EU-organer. 
Dette kan skabe spændinger, eftersom medlemmer af tilsynsrådet kan favorisere 
rent nationale interesser i stedet for bredere europæiske interesser. 

o Af samme årsag bemærkede vi i vores særberetning om EIOPA19, at tilsynsrådets 
godkendelse af EIOPA's tilsynsstrategi kan underminere EIOPA's uafhængighed 
og forhindre EIOPA i at nå sine mål, da nogle af EIOPA's instrumenter (f.eks. 
peerevalueringer) er beregnet til at levere konstruktiv, men kritisk feedback 
vedrørende de nationale kompetente myndigheders arbejde. 

29 ESA'erne kan for at sikre overholdelse af deres retningslinjer og 
reguleringsmæssige krav træffe foranstaltninger i henhold til "følg eller forklar-
princippet" og proceduren vedrørende overtrædelser af EU-retten. Vi konstaterede 
dog, at de foranstaltninger, som ESA'erne kan træffe, reelt er begrænset til 

                                                      
16 Jf. ESRB's strategidokument, nøglerapport om makroprudentielle politikker for 

banksektoren, håndbog for makrotilsynsmyndigheder og andre politiske vejledninger og 
afgørelser: https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17 Jf.: meddelelse fra Kommissionen om et stærkere integreret tilsyn for at styrke 
kapitalmarkedsunionen og den finansielle integration i et miljø under forandring, 
20. september 2017: https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en. 

18 Revisionsrettens særberetning nr. 10/2019 "Stresstest af banker på EU-plan: Der gives 
oplysninger om banker i et hidtil uset omfang, men der er brug for bedre koordinering og 
større fokus på risici", punkt 8. 

19 Revisionsrettens særberetning nr. 29/2018 "EIOPA bidrog væsentligt til tilsynet og 
stabiliteten i forsikringssektoren, men der er fortsat store udfordringer", punkt 79. 

https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en
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overvågning og indberetning af sager om manglende efterlevelse snarere end 
sanktioner. Derudover konstaterede vi, at selv om "følg eller forklar-princippet" og 
proceduren vedrørende overtrædelse af EU-retten har vist sig at være effektive, sikrer 
de ikke fuld gennemsigtighed over for eksterne interessenter og forbrugere (hvilket 
fremgår af det begrænsede antal opdateringer om sagerne og de lange perioder uden 
kommunikation). Jf. f.eks. vores revisionsresultater om dette fra en revision om EIOPA i 
201820. 

30 Vores revisioner har også vist, at ressourcebegrænsninger forhindrede ESA'erne i 
at varetage deres tildelte opgaver og tilsynsfunktioner fuldt ud. I vores særberetning 
om EBA-stresstesten21 bemærkede vi f.eks., at EBA på grund af 
ressourcebegrænsninger forlod sig på de kompetente myndigheders kontrol af 
bankernes anvendelse af stresstestmetoden. Under vores revision vedrørende 
kreditvurderingsbureauer22 konstaterede vi, at ESMA's ressourcer gør det vanskeligt at 
opfylde alle de strenge lovgivningsmæssige krav. 

31 I modsætning til banksektoren, som har FTM, har EU's forsikringssektor ikke 
nogen central tilsynsmyndighed. EIOPA har ikke nogen direkte tilsynsbeføjelser over 
for aktører23, som de nationale kompetente myndigheder fører tilsyn med. Vi har 
konstateret, at tilsynskvaliteten og samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne varierer 
betydeligt. I vores særberetning om EIOPA understregede vi, at EIOPA ganske vist 
havde bidraget væsentligt til at fremme konsekvent, indgribende og omfattende tilsyn 
i alle medlemsstaterne, men at tilsynsarbitrage fortsat er en realitet, og at 
tilsynsmæssig konvergens fortsat er en udfordring - især på områder såsom interne 
modeller. Nogle tilsynsmyndigheder havde forsøgt at beskytte lokale 
forsikringsselskaber ved at sænke kapitalkravene, mens andre havde strengere tilsyn 
og højere kapitalkrav. Vi bemærkede desuden, at de nationale kompetente 
myndigheder ikke gav EIOPA de nødvendige data om interne modeller, så der kunne 
foretages passende tilsyn24. 

                                                      
20 Revisionsrettens særberetning nr. 29/2018, punkt 81-83. 

21 Revisionsrettens særberetning nr. 10/2019, punkt 68, 80 og 83. 

22 Revisionsrettens særberetning nr. 22/2015 "EU's tilsyn med kreditvurderingsbureauer er 
veletableret, men endnu ikke fuldt ud effektivt", punkt 55. 

23 Forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af EIOPA. 

24 Revisionsrettens særberetning nr. 29/2018, punkt 26-27, 41, 42, 50, 96 og 97 samt 
tekstboks 3. 
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32 Generelt har ESA'erne svage håndhævelsesbeføjelser. Det skyldes dels 
tilsynsrådenes struktur og sammensætning og dels de begrænsede juridiske værktøjer, 
der er til rådighed. For alle tre ESA'er foretog Kommissionen et detaljeret skøn over de 
ressourcer, der var nødvendige for at sikre et stærkere tilsynsarbejde 
(fuldtidsækvivalenter: EBA 22, EIOPA 36 og ESMA 75 i perioden 2020-2027)25. 
Tildelingen af disse yderligere ressourcer i de kommende år afhænger af de årlige 
budgetgodkendelser. 

Bankunionen 

33 I vores særberetning om FTM fremhævede vi, at det var lykkedes at oprette den 
på relativt kort tid26. Vi konstaterede dog, at FTM's fælles tilsynshold og tilsyn på 
stedet stadig var meget afhængige af medarbejdere udpeget af de nationale 
kompetente myndigheder. Navnlig i forbindelse med tilsyn på stedet havde ECB kun 
begrænset indflydelse på tilsynsholdenes sammensætning. Vi fandt også tegn på, at 
antallet af ansatte var utilstrækkeligt27. ECB har oplyst, at den i mellemtiden har fulgt 
op på beretningens revisionsresultater med en række foranstaltninger. SRB oplyste i 
sin årlige rapport for 2019, at den efter de seneste års forøgelser af de menneskelige 
ressourcer ved udgangen af 2019 var nået op på 87,5 % af det planlagte antal ansatte 
på 40028. Vi undersøger denne udvikling nærmere i forbindelse med vores 
igangværende revision vedrørende SRM. 

34 Finansieringen af Den Fælles Afviklingsfond var i juni 2020 steget til omkring 
42 milliarder euro29. Det er planen, at den skal nå målniveauet på mindst 1 % af de 
dækkede indskud (omkring 70 milliarder euro i 2019) i alle kreditinstitutter i 
bankunionen ved udgangen af 2023. 

35 I 2019 blev det på politisk niveau besluttet, at ESM som finansiel 
bagstopperordning skal stille en revolverende kreditlinje til rådighed for Den Fælles 
Afviklingsfond, eftersom dennes målniveau måske ikke vil være tilstrækkeligt til at 

                                                      
25 Bilag 7 til Kommissionens afgørelse om de interne regler for gennemførelse af Den 

Europæiske Unions almindelige budget (sektionen for Europa-Kommissionen) rettet til 
Kommissionens tjenestegrene, finansieringsoversigt - "agenturer", 21. april 2019. 

26 Revisionsrettens særberetning nr. 29/2016, punkt 184. 

27 Revisionsrettens særberetning nr. 29/2016, punkt 190 og 191. 

28 SRB's årlige rapport for 2019, s. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 og SRB's faktablad om ex ante-bidrag for 2020. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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dække afviklingsbehovene i forbindelse med signifikante institutioner. Denne aftale er 
en del af den reform af ESM-traktaten, som endnu ikke er undertegnet og ratificeret. 
Kreditlinjen skal være i samme størrelsesorden som Den Fælles Afviklingsfond. 
Ordningen skal først træde i kraft i 2024 - eller tidligere, hvis forslaget om tidlig 
gennemførelse vedtages. En fuldt finansieret Fælles Afviklingsfond med en 
bagstopperordning kan måske levere tilstrækkelige ressourcer til at afvikle selv en stor 
international bank eller flere banker, men det er fortsat uklart, om den kan sikre 
tilstrækkelig likviditet i en afviklingssituation30. Dette vurderes i vores igangværende 
revision vedrørende SRM. 

36 EDIS er under drøftelse på politisk niveau31, men var endnu ikke etableret medio 
2020. 

Politiske reaktioner med henblik på at gøre den finansielle 
sektor mere modstandsdygtig 

Udviklingen i hovedtræk 
Bedre mikroprudentielle og makroprudentielle regler for banker og 
banktilsynsmyndigheder 

37 Efter finanskrisen reviderede EU den mikroprudentielle ramme for banker, der 
opererer i EU, i tråd med de globale reformer som fastsat i Basel III32. Denne ramme 
indeholder følgende nøgleelementer: 

o Højere kapitalgrundlagskrav til bankerne – Siden krisen har bankerne skullet 
justere deres kapitalprocent ved at sikre tilstrækkelig kapital i forhold til deres 
vurderede risici. Derudover har bankerne skullet beregne, indberette og 
offentliggøre deres gearingsgrad, der fra udgangen af juni 2021 skal fungere som 

                                                      
30 Europa-Parlamentet, "Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 

liquidity in resolution?", juli 2019. 

31 "Presidency Progress report on work in the AHWP on strengthening the Banking Union", 
rapport 9819/18, 12. juni 2018, og skrivelse fra Mario Centeno, formand for Eurogruppen, 
til Charles Michel, formand for eurotopmødet, 5. december 2019. 

32 Basel III: den internationale reguleringsramme for banker - 
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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overordnet minimumskapitalkrav med hensyn til en banks aktiver uanset 
risikoprofil. 

o Bedre kvalitet i bankernes risikostyring – Bankerne skal identificere og vurdere 
deres risici mere nøjagtigt ved hjælp af enten en standardmetode eller deres egne 
interne modeller33. Resultaterne afgør kapitalkravet til bankerne. 

o Krav om bedre likviditetsstyring – Likviditetsdækningsgraden (LCR) blev indført 
som et nyt krav for at øge bankernes kortsigtede modstandsdygtighed mod 
likviditetsrisici. I 2021 vil "net stable funding ratio" blive et bindende krav, der skal 
mindske finansieringsrisikoen på længere sigt ved at kræve, at bankerne 
finansierer deres aktiviteter med tilstrækkeligt stabile finansieringskilder. 

o Bedre aktivkvalitet og nedbringelse af misligholdte lån – På grund af kunders 
misligholdelse af lån måtte banker i EU under og efter finanskrisen håndtere høje 
niveauer af misligholdte lån. Bankerne skal foretage tilstrækkelige hensættelser til 
værdiforringelser af låneporteføljer, så de kan dække eventuelle tab. For at tage 
hånd om eksisterende beholdninger af misligholdte lån og undgå akkumulering af 
misligholdte lån i fremtiden vedtog Økofinrådet i juli 2017 en handlingsplan for 
behandling af misligholdte lån i Europa34, og Kommissionen tilføjede en pakke af 
foranstaltninger til den prudentielle ramme i marts 201835. 

Etableringen af ny krisestyringsramme for nødlidende eller forventeligt nødlidende 
banker 

38 Indførelsen af en krisestyringsramme for nødlidende eller forventeligt nødlidende 
banker er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at sikre modstandsdygtighed i den 
finansielle sektor. Bankkrak er en almindelig del af ethvert fungerende marked, men de 
kan få store negative konsekvenser for økonomien, hvis der ikke er en passende 
ramme til at sikre en velordnet håndtering af processen. For at imødegå disse risici har 
EU indført en omfattende krisestyringsramme for banker, fastlagt i direktivet om 
genopretning og afvikling af banker og forordningen om den fælles 
afviklingsmekanisme.  

                                                      
33 Artikel 107, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til 

kreditinstitutter og investeringsselskaber (kapitalkravsforordningen). 

34 Pressemeddelelse fra Rådet, "Banking: Council sets out action plan for non-performing 
loans", 11. juli 2017. 

35 Kommissionens pakke af dokumenter om foranstaltninger til at imødegå de risici, der er 
forbundet med misligholdte lån, 14. marts 2018. 

Banking:%20Council%20sets%20out%20action%20plan%20for%20non-performing%20loans
Banking:%20Council%20sets%20out%20action%20plan%20for%20non-performing%20loans
Banking:%20Council%20sets%20out%20action%20plan%20for%20non-performing%20loans
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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39 Krisestyringsrammen for banker består af fire hovedfaser (jf. figur 4). I 
forberedelsesfasen overvåger tilsynsmyndighederne bankerne for tidligt at identificere 
en eventuel krise. Samtidig sørger afviklingsmyndighederne for, at alle banker kan 
afvikles, og at afviklingsplanerne er ajourført. Hvis en bank kommer i vanskeligheder, 
kan tilsynsmyndighederne gøre brug af foranstaltninger til tidlig indgriben. Hvis 
situationen alligevel forværres, skal tilsynsmyndighederne eller 
afviklingsmyndighederne erklære banken nødlidende eller forventeligt nødlidende. 
Afviklingsmyndighederne skal herefter vurdere, om en afvikling er nødvendig, 
forholdsmæssig og i samfundets interesse, og eventuelt udarbejde en afviklingsordning 
(jf. bilag II). Hvis en afvikling ikke er i samfundets interesse, likvideres banken i henhold 
til nationale insolvensprocedurer. 

Figur 4 – De fire faser i krisestyringsrammen for banker i EU 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af ECB. 

40 Den nye afviklingsramme indeholder værktøjet til nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenter36 og bail-in-værktøjet37, som har til formål at flytte tabsbyrden fra 
skatteyderne til aktionærer og kreditorer (som ville have draget fordel af en 
fortjeneste). Den indeholder også tre afviklingsværktøjer: virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet og værktøjet til adskillelse af aktiver. For at beskytte den private 
ejendomsret sikrer princippet om, at ingen kreditor må stilles ringere, at ingen 
aktionær og/eller kreditor stilles ringere i en afviklingssituation end ved en likvidation i 
henhold til national insolvenslovgivning. 

                                                      
36 Artikel 21 i forordning (EU) nr. 806/2014. 

37 Artikel 27 i forordning (EU) nr. 806/2014. 
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41 En vigtig foranstaltning til at sikre afviklingsmuligheder er at stille krav om, at 
bankerne har tilstrækkelig tabsabsorberingskapacitet. Minimumskravet til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL) opfylder dette formål, da 
det sikrer, at der er mulighed for at bruge bail-in-værktøjet38. MREL består af 
kapitalkravet og kravet om en vis mængde passiver, der kan omfattes af bail-in og 
bruges til at rekapitalisere banken39. En anden vigtig foranstaltning er identificering og 
fjernelse af væsentlige hindringer for afvikling40. 

42 Foruden bail-in-værktøjet supplerer Den Fælles Afviklingsfond, de obligatoriske 
indskudsgarantiordninger og den foreslåede EDIS afviklingsrammen for at muliggøre 
velordnet afvikling af nødlidende banker uden offentlige redningsaktioner, der 
potentielt kan skabe et "doom loop". De forfinansieres af branchen. 

43 Alle de ovennævnte afviklingsforanstaltninger skal bryde "doom loopet" og 
forhindre banker i at blive "for store til at krakke". Direktivet om genopretning og 
afvikling af banker fastsætter også, at offentlige midler kun bør bruges "i det meget 
usædvanlige tilfælde, at der foreligger en systemisk krise", "som en sidste udvej" 
under strenge betingelser og vilkår41. 

44 Både likvidation og afvikling skal ske i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne, når der anvendes offentlige midler, herunder Den Fælles 
Afviklingsfond. Statsstøttereglerne forhindrer brug af offentlige midler, som kan 
fordreje konkurrencevilkårene i det indre marked42. Under og efter finanskrisen 
offentliggjorde Kommissionen forskellige fortolkende meddelelser om anvendelsen af 
statsstøttereglerne43. Kommissionen anvender stadig bankmeddelelsen fra 2013. 

                                                      
38 Artikel 45 i direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og 

afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber. 

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

40 Artikel 10, stk. 7, i SRM-forordningen. 

41 Artikel 37, stk. 10, og artikel 56, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU. 

42 Artikel 107 og 108 i TEUF. 

43 Meddelelser fra Kommissionen om statsstøtte til banker og finansielle institutter i perioden 
2008-2013: IP/08/1495, IP/08/1901, IP/09/322, IP/08/1993, IP/09/1180, IP/10/1636, 
IP/11/1488 og IP/13/672. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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En bedre EU-reguleringsmæssig ramme for forsikringssektoren og pensionssektoren 

45 Som reaktion på ændringerne i risikoklimaet og den internationale 
reguleringsdagsorden44 samt de mere sofistikerede investeringsteknikker og de 
tværsektorielle udviklinger fastsatte EU nye mikroprudentielle regler for 
forsikringsselskaber i Solvens II-direktivet45, som førte til: 

o etablering af en mere omfattende ramme for tilsyn med forsikringsselskabers 
risikostyring med det formål at harmonisere de nationale tilsynsstandarder 
yderligere 

o indførelse af risikofølsomme kapitalkrav svarende til de reformerede 
kapitelprocenter for banker - med det formål at sikre, at de enkelte 
forsikringsselskaber har den nødvendige kapital i forhold til deres specifikke 
risikoprofil46 

o ophævelse af medlemsstaternes restriktioner vedrørende sammensætningen af 
forsikringsselskabers investeringsporteføljer. I stedet kan forsikringsselskaber frit 
investere i overensstemmelse med "prudent person"-princippet, så længe de nye 
kapitalkrav overholdes 

o indførelse af nye kvalitative krav til forsikringsselskaber baseret på en 
tilsynskontrolproces ("søjle 2") og regler om offentliggørelse af 
markedsoplysninger og tilsynsindberetning ("søjle 3"). Fra og med 2016 skulle 
forsikringsselskaber beregne deres egne risici hidrørende fra deres 
investeringsporteføljer og forsikringsaktiviteter, gennemføre deres egne 
risikoovervågningssystemer, opbygge en markedskonform værdiansættelse af 
aktiver og passiver og besidde tilstrækkelig kapital til at overholde de nye 
kapitalprocenter 

o større samarbejde mellem nationale forsikringstilsynsmyndigheder og EIOPA. 

                                                      
44 F.eks. "The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency", Den 

Internationale Forsikringstilsynsorganisation, 2007, og "Insurance Core Principles 17 – 
Capital Adequacy", 2011. 

45 Direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed. 

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120
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46 Der blev indført nye tilsynsregler i arbejdsmarkedspensionssektoren med IORP II-
direktivet47, hvis formål er at modernisere og yderligere harmonisere de 
mikroprudentielle regler for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP'er) og 
beskyttelsen af pensionsmodtagere (f.eks. gennem bedre oplysninger) i EU. De nye 
tilsynsmæssige krav sætter fornyet fokus på virksomhedernes ledelse og risikostyring 
inspireret af Solvens II-direktivet, f.eks. med nye bestemmelser om egenvurdering af 
risici, aflønningspolitik, nøglefunktioner, egnetheds- og hæderlighedskrav til ledelsen 
og opbevaring af aktiver. 

Nye regler for kapitalmarkeder, markedsinfrastrukturer og kapitalmarkedsunionen 

47 En lige så vigtig dimension af det finansielle system er kapitalmarkedssektoren, 
som består af finansielle formidlere uden for banksektoren (såsom investeringsfonde/-
selskaber, långivere uden for banksektoren og særlige investeringsenheder). Krisen i 
2008 udløste en bred vifte af reaktioner fra EU, herunder følgende: 

o Nye EU-regler til styrkelse af det offentlige tilsyn med finansielle produkter og 
formidlere – Reglerne vedrørte tilsynsmæssige krav til uregulerede enheder i 
kapitalforvaltningssektoren, markedsinfrastrukturoperatører og 
kreditvurderingsbureauer. De indførte også nye handels-, clearings- og 
afregningskrav vedrørende produkter på engrosmarkederne, der havde været 
forbundet med gennemsigtighedsproblemer under krisen, og nye specifikke 
tilsynsforanstaltninger. 

o Regler vedrørende likviditets- og gearingsrisici i forbindelse med alternative 
investeringsfonde (AIF'er) – EU vedtog FAIF-direktivet48 for at håndhæve visse 
tilsynsmæssige adfærdsregler for forvaltere af alternative investeringsfonde. 
Kravene vedrører kapital-, risiko- og likviditetsstyring, udpegelse af en enkelt 
depositar og regler om gennemsigtighed over for investorer og 
tilsynsmyndigheder. Gearing overvåges særskilt. 

o Reformer for at øge gennemsigtigheden på og tilsynet med 
derivatmarkederne – Der er indført en række gennemsigtighedskrav for at gøre 
derivatmarkederne mere gennemsigtige og mindske modpartskreditrisici: 

                                                      
47 Direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede 

pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed. 

48 Direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde. 
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— Forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR)49 fastsætter, 
at visse kategorier af derivater skal handles på EU-markeder eller tilsvarende 
markedspladser i tredjelande med bedre information om priser, likviditet og 
risiko. 

— Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)50 fastsætter 
harmoniserede krav til regulerede markeder i EU 

— Forordningen om europæisk markedsinfrastruktur51 fastsætter, at OTC-
derivater skal cleares gennem en central modpart (CCP). 

— Nye EU-regler vedrører identificering og fastsættelse af specifikke 
tilsynsordninger for tredjelands-CCP'er52, som er systemisk vigtige for EU 
eller for en eller flere af medlemsstaterne. 

— Basel-standarderne for højere kapitalkrav til banker, der handler med ikke-
centralt clearede derivater, er gennemført i kapitalkravsforordningen 
(CRR II). 

o Reformer af markedet for sikrede udlånstransaktioner med henblik på at øge 
gennemsigtigheden – Forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner53 
var den vigtigste EU-reform med sigte på at øge gennemsigtigheden af 
værdipapirfinansieringstransaktioner foretaget af modparter etableret i EU 
(bortset fra centralbanker og agenturer for forvaltning af offentlig gæld)54. 

                                                      
49 Forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter. 

50 Direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter. 

51 Forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og 
transaktionsregistre. 

52 Forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) 
nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i 
meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er. 

53 Forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af 
værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af 
forordning (EU) nr. 648/2012. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ og 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

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 EU-tilsyn med kreditvurderingsbureauer – Forordningen om 
kreditvurderingsbureauer55 omfatter foranstaltninger vedrørende (ESMA's) 
registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer og har til formål at øge 
brugen af mindre kreditvurderingsbureauer og øge konkurrencen. 

o ESRB-overvågning af systemiske risici for kapitalmarkedssektoren – En af de 
centrale prioriteter i ESRB's strategi er at udvikle EU's makroprudentielle politik 
for at adressere risikoen for finansiel ustabilitet uden for banksektoren56. 

o Etablering af kapitalmarkedsunionen – Kommissionens handlingsplan blev 
vedtaget i 2015 og opdateret i 2017 med det formål at uddybe og yderligere 
integrere EU-medlemsstaternes kapitalmarkeder. Dette skulle bl.a. lette 
virksomheders, især små og mellemstore virksomheders, adgang til og mulighed 
for at rejse kapital på offentlige markeder, fremme private og institutionelle 
investeringer og lette investeringer på tværs af grænserne. 

Fremskridt og centrale udfordringer 
Den mikroprudentielle ramme for banker og banktilsynsmyndigheder 

48 Følgende udvikling har fundet sted med hensyn til kapitalgrundlaget (jf. figur 5): 

o EU's samlede kapitalprocent er steget med omkring 6 procentpoint. Dette 
skyldes kapitalforøgelser (en stigning på 648 milliarder euro eller 33 % siden 2008) 
og lavere risikoeksponeringer (et fald på 16 % siden 2008). De lavere 
risikoeksponeringer skyldes et fald i de samlede aktiver og et fald i den 
gennemsnitlige risikovægt i bankernes eksponeringer. 

o Den samlede gearingsgrad er steget med omkring 2 procentpoint og ligger et 
godt stykke over det fremtidige minimumskrav på 3 %. De samlede tal viser 
kraftige forbedringer, men situationen kan variere fra bank til bank og afhænger 
af bankernes risikostyring og kapitalbeholdningernes kvalitet. 

                                                      
55 Forordning (EU) nr. 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 

om kreditvurderingsbureauer. 

56 "Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper", ESRB, 2016. 
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o De nye regler i kapitalkravsforordningen57 - koblet med øget kontrol fra 
tilsynsmyndighedernes side - har forbedret kapitalens kvalitet, f.eks. i form af et 
højere aktiekapitalniveau. 

Figur 5 - Ændringer i kapitalprocenter og gearingsgrader i EU (2008-2018) 

 
Note: Gearingsgraden beregnes ved at sammenligne kernekapitalen med de samlede aktiver. Den svarer 
til den lovbestemte gearingsgrad, som er under gennemførelse i EU. 

Kilde: ECB's CBD2-datasæt. 

49 En række Basel III-krav er allerede indført i EU, men nogle af de reformer, som 
Baselkomitéen vedtog i december 2017, er endnu ikke gennemført i EU. EBA skønner, 
at fordelene ved de elementer, der mangler at blive gennemført, opvejer 
omkostningerne, som vil være beskedne og midlertidige og falde over tid. Basel-
reformen skal begrænse alvoren af fremtidige økonomiske nedgangstider ved at 
mindske både sandsynligheden for og intensiteten af fremtidige bankkriser. Fuld 
gennemførelse af Basel III ville imidlertid kræve, at EU's banker rejste 
124,8 milliarder euro i kapital (eller tilbageholdt overskud)58. 

50 Med hensyn til likviditetsstyring forbedrede indførelsen af LCR bankernes 
kortsigtede likviditet, mens den efterfølgende indførelse af regler om "net stable 
funding ratio" bidrog til at mindske afhængigheden af kortsigtet engrosfinansiering i 

                                                      
57 Forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 

investeringsselskaber. 

58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-
provides-assessment-its-effect-eu-economy. 
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euroområdet. Den betydelige forøgelse af Eurosystemets likviditetstilførsler har 
desuden muliggjort opbygning af bankernes likviditetsbuffere med lave 
finansieringsomkostninger. Disse tilførsler har dog også gjort nogle banker afhængige 
af centralbankernes likviditetsfinansiering. Denne afhængighed kan indebære risici 
for bankerne i tilfælde af pengepolitiske ændringer59. 

51 Resultaterne af EBA's60 og ECB's61 2018-stresstest af europæiske banker viste 
større kapitalbuffere selv under dårlige makroøkonomiske betingelser, selv om der 
blev anvendt et mere negativt scenario end i 2016-stresstestene. I en 
revisionsberetning fra 2019 vurderede vi imidlertid, at 2018-testene burde have været 
mere krævende. Væsentlige systemiske risici – og visse lande og variabler – blev 
således kun stresset i begrænset omfang eller slet ikke stresset62. 

52 I forbindelse med sine kontrolbesøg på stedet og sin revision af større bankers 
interne modeller konstaterede ECB på nogle områder en række forskellige 
modelleringspraksis og mangler i identificeringen af risici og beregningen af deres 
omfang (f.eks. manglende hensyntagen til relevante risikofaktorer eller svagheder i 
beregningen af realiserede tab givet misligholdelse). ECB oplyste i forbindelse med 
denne analyse, at den havde anmodet bankerne om at følge op på disse mangler og 
træffe foranstaltninger til at udbedre dem63. 

53 Den nuværende reguleringsmæssige ramme kategoriserer generelt 
statsgældseksponeringer som reelt risikofrie og indeholder hverken 
diversificeringskrav eller eksponeringsgrænser (selv om statsgældsrisikoen kan ses i 
stresstest)64. Denne behandling er i overensstemmelse med det internationale Basel-
ramme, men der er bred enighed om, at statsgældseksponering generelt – og 
koncentrationer af eksponeringer mod indenlandsk statsgæld i særdeleshed – 
indebærer risici for banker i bankunionen og er en grundlæggende kilde til systemiske 

                                                      
59 Jf. IMF's landerapporter 18/226, "Euro Area Policies: Financial System Stability 

Assessment", 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.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/da/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

63 "Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM)", ECB, 21. november 2019. 

64 "Report on the regulatory treatment of sovereign exposures", ESRB, marts 2015, s. 12. 

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/da/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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risici65. I 2017 lå den gennemsnitlige statsgældseksponering på 19,4 % af de samlede 
aktiver for store globale banker og på 28,1 % for små og mellemstore banker. I EU 
beløber bankernes statsgældseksponeringer sig til 4,15 billioner euro (juni 2019) med 
stærkt fokus på indenlandske eksponeringer. I 2018 stillede Kommissionen forslag til 
en forordning om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer, som skulle hjælpe 
investorer med at diversificere deres statsgældseksponeringer, men der er ikke gjort 
fremskridt med hensyn til at bryde denne del af "doom loopet"66. 

Misligholdte lån og bankernes rentabilitet 

54 Det samlede omfang af misligholdte lån i EU er faldet fra at have udgjort 6,8 % af 
de samlede lån og forskud ved udgangen af 2015 til at udgøre 2,7 % ved udgangen af 
201967. Trods betydelige fremskridt har nogle medlemsstater stadig forholdsvis høje 
niveauer af misligholdte lån (jf. figur 6). Det skal også forhindres, at der ophobes nye 
misligholdte lån68. International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) betragtes som 
et vigtigt skridt i retning af at sikre en mere rettidig rapportering af kredittab. Den er 
baseret på forventede kredittab, mens man tidligere først rapporterede tab, når de var 
sket. I 2018 foretog FTM over 50 kontrolbesøg på stedet vedrørende kreditrisici og 
konstaterede mangler vedrørende identificering af misligholdte lån og foretagelse af 
de nødvendige hensættelser til værdiforringelser69. 

                                                      
65 "Report on the regulatory treatment of sovereign exposures", ESRB, marts 2015, s. 7 og 

s. 58, og tekstboks 6 i "Financial Stability Review", ECB, maj 2019. 

66 Højniveaugruppen, "Considerations on the further strengthening of the Banking Union 
including a common deposit insurance scheme", juni 2019, og Baselkomitéen for 
Banktilsyn, "Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign exposures", 
december 2017. 

67 ECB's CBD2-datasæt. 

68 ECB Banking Supervision, "SSM Supervisory Priorities 2020", 7. oktober 2019. 

69 ECB, "On-site inspections 2018: key findings", 14. august 2019. 
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Figur 6 – Medlemsstaternes omfang af misligholdte lån (i milliarder euro) 
og andel af misligholdte lån (i procent) pr. 4. kvartal 2019 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på EBA's foreløbige analyse af covid-19-krisens indvirkning på EU's 
banker, "Thematic Note EBA/REP/2020/17", figur 12. 

55 En lang række faktorer - bl.a. omkostningerne ved at nedbringe andelen af 
misligholdte lån, overkapaciteten i banksektoren, den intense konkurrence, 
digitaliseringsomkostningerne, de vedvarende lave renter og 
reguleringsomkostningerne - har ført til en forholdsvis lav rentabilitet i 
banksektoren70. EU's og euroområdets banker havde ved udgangen af 2018 en samlet 
gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 6 %, dvs. lavere end 
standardkapitalomkostningerne på 8-10 %71. En lang periode med lav rentabilitet kan 
begrænse bankernes evne til at opbygge kapitalbuffere fra reserver eller rejse kapital. 
Dette kan begrænse bankernes kapacitet til at yde lån til realøkonomien, især efter en 
krise. 

                                                      
70 Præsentation ved Andrea Enria (ECB) på CIRSF's årlige internationale konference, Lissabon, 

4. juli 2019. 

71 "Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results", EBA, 2018. 
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Den nye krisestyringsramme for nødlidende eller forventeligt nødlidende banker 

56 Arbejdet med at skabe afviklingsmuligheder for alle banker i EU er endnu ikke 
afsluttet, og dette spørgsmål behandles også i vores revision vedrørende SRM. Trods 
bankernes bestræbelser på at sikre, at de kan afvikles, er den aktuelle situation som 
følger72: 

o Endnu har ingen afviklingsplaner nået slutfasen73. 
o MREL-kapaciteten er endnu ikke fuldt opbygget74. 
o SRB's årlige arbejdsprogram for 2020 omfatter identificering af potentielle 

hindringer for afviklingsmuligheder, men det forventes at tage flere år at tage 
hånd om alle væsentlige hindringer75. 

o SRB har beskrevet de foranstaltninger, som bankerne forventes at træffe med 
henblik på at identificere potentielle hindringer76. 

57 I vores revision vedrørende ECB's krisestyring for banker identificerede vi 
svagheder i ECB's kriseidentifikationsprocedurer. De manglede f.eks. klare kriterier og 
indikatorer og blev ikke taget i anvendelse som reaktion på dokumentation for en 
væsentlig forværrelse af en banks finansielle situation77. ECB har oplyst, at den i 
mellemtiden har fulgt op på beretningens revisionsresultater med en række 
foranstaltninger. Et hensigtsmæssigt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne og 
afviklingsmyndighederne er vigtigt for at sikre, at krisestyringen fungerer ordentligt78. 
Det er meningen, at en meddelelse om tidlig indgriben skal gøre det muligt for SRB at 
forberede en afvikling, men en bank kan erklæres nødlidende eller forventeligt 
nødlidende, selv hvis der ikke er givet en sådan meddelelse. Det skete f.eks. i 201779. 

                                                      
72 Tale af Elke König, formand for SRB, i Europa-Parlamentets ECON-udvalg, 3. december 

2019. 

73 Punkt 146 i Revisionsrettens særberetning nr. 23/2017 "Den Fælles Afviklingsinstans: 
Arbejdet på en udfordrende bankunionsopgave er begyndt, men der er langt igen". 

74 "Quantitative MREL report 2020", EBA, s. 15. 

75 Figur 5 i Revisionsrettens særberetning nr. 23/2017 og "SRB annual report 2020", s. 15. 

76 "Expectations for banks", Den Fælles Afviklingsinstans, marts 2020. 

77 Revisionsrettens særberetning nr. 2/2018 "Er ECB's krisestyring for banker effektiv i 
operationel henseende?", punkt 125. 

78 Revisionsrettens særberetning nr. 2/2018, punkt 34. 

79 Revisionsrettens særberetning nr. 2/2018, punkt 34. 
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Derudover har Kommissionen identificeret overlapninger mellem tilsynsbeføjelser og 
beføjelser til tidlig indgriben80. 

58 Ifølge EBA's retningslinjer er en bank nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
hvis den ikke opfylder det samlede SREP-kapitalkrav og eventuelle tilsynskrav. Dette 
afspejles dog ikke i praksis. Der skal tages højde for alle relevante omstændigheder ved 
vurderingen af, om en bank er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og derfor 
fulgte ECB ikke altid de harmoniserede EBA-retningslinjer (f.eks. vurderede den ikke 
overtrædelser af reglerne om virksomhedsledelse, eftersom den ikke havde inkluderet 
dem i sin interne vejledning om implementering af EBA's retningslinjer)81. 

59 En vurdering af samfundets interesse afgør, om en afvikling er forholdsmæssig og 
nødvendig, eller om banken skal likvideres. De vurderinger af samfundets interesse, 
der foretages af afviklingsmyndighederne i EU, er imidlertid ikke altid ens, hvilket kan 
føre til forskellige konklusioner og konsekvenser. Mens nogle nationale 
tilsynsmyndigheder i 2015 vurderede, at en afvikling af selv meget små banker var i 
samfundets interesse82, vurderede SRB f.eks. i 2017, at en afvikling af Banca Popolare 
di Vicenza S.p.A. og Veneto Banca S.p.A. ikke var i samfundets interesse - trods deres 
betydelige størrelse - fordi det ikke var sandsynligt, at institutionernes sammenbrud 
ville få en væsentlig negativ indvirkning på den finansielle stabilitet83. I strid med 
denne vurdering fastslog Kommissionen, at det var foreneligt med det indre marked at 

                                                      
80 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den fælles 

tilsynsmekanisme oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2013, COM(2017) 591 final, s. 17. 

81 Revisionsrettens særberetning nr. 2/2018, punkt 108. 

82 F.eks. vedrørende Banco Internacional do Funchal S.A i Portugal, Panellinia Bank S.A. og 
Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. i Grækenland: 
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-
resolution-cases-and-use-of-dgs-funds, og Andelskassen J.A.K. Slagelse i Danmark (2016), 
Banco Internacional do Funchal S.A i Portugal (2015) samt Panellinia Bank S.A. og 
Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. i Grækenland (2015): 
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-
resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 "Afgørelse om vurdering af afviklingsbetingelserne for Veneto Banca S.p.A.", 
SRB/EES/2017/11, s. 11, 23. juni 2017, og "Afgørelse om vurdering af 
afviklingsbetingelserne for Banca Popolare di Vicenza S.p.A.", SRB/EES/2017/12, s. 11, 
23. juni 2017. 

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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yde statsstøtte, eftersom støtten var nødvendig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse 
i medlemsstatens økonomi84. 

60 Endnu en faktor, der gør vurderingerne vanskelige, er, at medlemsstaternes 
insolvenslovgivning for banker er fragmenteret. Trods et minimumsniveau af 
harmonisering er lovgivningen forskellig fra medlemsstat til medlemsstat85. Nogle 
medlemsstater i bankunionen brugte også afviklingsværktøjer og nationale love om 
likvidation i stedet for de almindelige kurator- eller administratorstyrede nationale 
insolvensbehandlinger86 og etablerede således reelt en afviklingsramme som del af 
deres nationale insolvensprocedurer. Eftersom en afvikling skal sammenlignes med en 
national insolvensbehandling for at vurdere samfundets interesse og en eventuel 
tilsidesættelse af princippet om, at ingen kreditor må stilles ringere87, skaber denne 
fragmentering en række problemer i forbindelse med afviklingen af banker, og den kan 
føre til ulige behandling af nødlidende eller forventeligt nødlidende banker og deres 
kreditorer88. 

61 Ved udgangen af 2019 var nedskrivnings- og konverteringsværktøjet kun blevet 
brugt én gang i forbindelse med en afvikling i bankunionen - ved afviklingen af Banco 
Popular Español. Med denne afvikling lykkedes det at beskytte offentlige midler og 
dermed skatteydernes penge. På den anden side bruger medlemsstater stadig 
offentlige midler til at redde og støtte banker i tilfælde, der ikke kan betegnes som 
usædvanlige tilfælde, hvor der foreligger en systemisk krise: 

o Redninger som led i nationale insolvensbehandlinger – Medlemsstaterne bruger 
offentlige midler til at støtte nationale insolvensbehandlinger. 

o Redninger i form af rekapitaliseringer - Medlemsstaterne bruger forebyggende 
rekapitaliseringer89 og rekapitaliseringer, der ikke betragtes som statsstøtte (da 
de er baseret på markedsvilkår), til at støtte banker, der ikke opfylder deres 
kapitalkrav. 

                                                      
84 Europa-Kommissionens statsstøtteafgørelse SA.45664 (2017/N), 25. juni 2017, præmis 49. 

85 Direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter. 

86 Artikel 2, stk. 47, i direktiv 2014/59/EU. 

87 Artikel 73 i direktiv 2014/59/EU. 

88 Tale af Elke König i Europa-Parlamentets ECON-udvalg, 5. maj 2020, 
https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Artikel 32, stk. 4d, nr. iii), i direktiv 2014/49/EU. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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o Støtte via offentlige garantier – Dette betragtes ikke som statsstøtte, da 
garantierne er baseret på markedsvilkår for at fremme salget af misligholdte lån. 

EU's reguleringsmæssige ramme for forsikringssektoren og 
arbejdsmarkedspensionssektoren 

62 Selv om der findes en tilsynsramme på EU-niveau, er der stadig forskelle mellem 
medlemsstaterne for så vidt angår visse tekniske regler på forsikringsområdet. Vi har 
konstateret, at tilsynskvaliteten og samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne 
varierer betydeligt. EIOPA har bidraget væsentligt til at fremme konsekvent, 
indgribende og omfattende tilsyn i alle medlemsstaterne90, men tilsynsarbitrage er 
fortsat en realitet91, og tilsynsmæssig konvergens er fortsat en udfordring. 

63 Kapitalniveauerne lå over mindstekravene til både solvenskapital og 
kapitalprocent. Ved udgangen af 2018 lå de samlede niveauer over mindstekravene i 
alle medlemsstater, men der er stadig betydelige forskelle. Disse forskelle afspejler 
delvis en uensartet anvendelse af de nye krav, f.eks. vedrørende de nationale 
regnskabsregler og den nationale skatte- og socialsikringslovgivning. 

64 EU-reglerne omfatter ikke identificering af systemisk vigtige forsikringsselskaber 
og tilsyn med/afvikling og genopretning af disse. Der er heller ingen fælles EU-
bagstopperordninger til at finansiere afviklingen eller likvidationen af 
forsikringsselskaber92. Forsikringsselskaber afvikles efter nationale regler, som de 
nationale tilsynsmyndigheder har eneansvaret for93. Både EIOPA94 og ESRB95 har 
opfordret Kommissionen til at indføre en minimumsharmonisering af de nationale 
genopretnings- og afviklingsrammer for forsikrings- og genforsikringsselskaber i EU. 

                                                      
90 Revisionsrettens særberetning nr. 29/2018, punkt 96 og 97. 

91 Revisionsrettens særberetning nr. 29/2018, tekstboks 3 og punkt 26 og 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. juli 2017, s. 14, 
og "Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential perspective", 
ESRB, august 2017, s. 4 og 7. 

93 Solvens II-direktivet, artikel 267-296, 25. november 2009. 

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.reports170817_ 
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
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Kommissionen har meddelt, at et sådant initiativ er under udarbejdelse i forbindelse 
med revisionen af Solvens II-reglerne. 

65 Igangværende politiske drøftelser tyder på, at der er behov for at udforme 
yderligere regler for styring af og tilsyn med koncentrerede risici, f.eks. ved 
koncentrationer af eksponeringer mod statsgæld. EU's forsikringsselskaber er 
eksponeret mod en større statsgældsrisiko end bankerne96, især i medlemsstater med 
højere samlede gældsniveauer97. EIOPA overvåger denne type eksponering i sine 
stabilitetsrapporter. 

66 Kun et lille antal medlemsstater har forsikringsgarantiordninger til at beskytte 
forsikringstagere mod insolvente forsikringsselskaber. I vores beretning om EIOPA 
konstaterede vi, at forbrugerbeskyttelsen afhænger af forsikringsselskabets juridiske 
struktur98. Kommissionen er i samarbejde med EIOPA ved at vurdere behovet for et 
europæisk netværk af nationale forsikringsgarantiordninger. 

67 Som led i Kommissionens igangværende høringsprocedure med henblik på 
revisionen af Solvens II-direktivet har både EIOPA og ESRB givet udtryk for den 
holdning, at EU-lovgivningen mangler makroprudentielle politikker til at sikre, at der 
kan gribes ind på forskellige tidspunkter i et begivenhedsforløb i forsikringssektoren, 
som fører til opbygning af systemiske risici99. FSB og Den Internationale 
Forsikringstilsynsorganisation (IAIS) har givet udtryk for lignende synspunkter100. 

68 Med hensyn til arbejdsmarkedspensionsordninger havde en række 
medlemsstater endnu ikke afsluttet gennemførelsen af det nye IORP II-direktiv den 
1. juni 2020101. 

                                                      
96 "Financial Stability Review", ECB, maj 2019, s. 100. 

97 "Investment behaviour report", EIOPA, 16. november 2017, s. 13. 

98 Revisionsrettens særberetning nr. 2/2018, punkt 29. 

99 EIOPA's høringsdokument om 2020-revisionen af Solvens II (kapitel 11), 2020, samt ESRB's 
oplæg "Macro-prudential provisions, measures and instruments for insurance", 2018, og 
dets svar på EIOPA's høringsdokument om 2020-revisionen af Solvens II, 2020. 

100 FSB's erklæring "Finalisation of IAIS holistic framework for the assessment and mitigation of 
systemic risk in the insurance sector", 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 Aktiver i ydelsesbaserede eller hybride IORP'er udgjorde omkring 80 % af 
IORP'ernes investeringer ved udgangen af 2014102. Lave afkast forklarer til dels, 
hvorfor de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers solvensstatus samlet set var 
skrøbelig og lå tæt på den lovbestemte tærskel ved udgangen af 2018103. EIOPA's 
2017-stresstest viste også, at IORP'er i gennemsnit ikke havde tilstrækkelige aktiver til 
at opfylde deres pensionsforpligtelser, og at pensionsordningernes gennemsnitlige 
underkapitalisering104 kan få betydelige negative konsekvenser for 
pensionsmodtagerne105. EIOPA's 2019-stresstest viste bedre dækningsgrader, men der 
var stadig en forventning om skadelige virkninger for medlemmer og 
pensionsmodtagere - eller pensionstegnende firmaer - i det testede stressscenario106. 

Kapitalmarkeder, markedsinfrastrukturer og kapitalmarkedsunionen 

70 Eftersom kapitalmarkederne i EU er forholdsvis underudviklede (f.eks. 
sammenlignet med USA), vil EU øge kapitalmarkedsfinansieringen i forhold til 
bankfinansieringen for at sænke kapitalomkostningerne for virksomheder og 
mindske risiciene for hjemlandsfavorisering ved at fremme investeringer på tværs af 
grænserne og diversificering. Dette bør øge modstandsdygtigheden mod kriser og 
muliggøre hurtigere genopretning og vækst. Dybere integration af kapitalmarkederne 
kan sammen med mere integrerede banksystemer bidrage til at opretholde 
grænseoverskridende kapitalstrømme og understøtte investeringer i medlemsstater, 
der lider under store asymmetriske makroøkonomiske chok. 

71 ESRB har fastsat udvikling af EU's makroprudentielle politik for finansiel 
formidling uden for banksektoren som en af de vigtigste prioriteter i sin strategi107. Der 
er også nedsat en ekspertgruppe om finansiel formidling uden for banksektoren, som 
overvåger risici på området. På nuværende tidspunkt er der ingen ramme til at sikre 
en harmoniseret håndtering af de systemiske risici, der konstateres på dette område. 
Rammen for overvågning af systemiske risici på dette område er under gradvis 
udvikling. ESRB har f.eks. henstillet til ESMA at udarbejde vejledning om 

                                                      
102 Bilag 1 til "IORPs Stress Test Report 2015", EIOPA, 2015. 

103 "Financial Stability Report", EIOPA, juni 2019, s. 38. 

104 "2017 IORP Stress Test Report", EIOPA, 13. december 2017, punkt 243 og 235. 

105 "European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and sustainability of pensions", 
Kommissionen, november 2016, s. 9. 

106 "Occupational pensions stress test 2019", EIOPA, 2019. 

107 "Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper", ESRB, 2016. 
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makroprudentielle gearingsgrænser108. ESRB har fremhævet nogle resterende 
datamangler, der forhindrer en mere omfattende risikovurdering vedrørende nogle 
dele af området finansiel formidling uden for banksektoren (f.eks. mangler der 
tilstrækkelige data om gearingsgraden hos finansielle formidlere uden for 
banksektoren og den indbyrdes forbundethed mellem banker og andre finansielle 
formidlere)109. 

72 Forvaltere af alternative investeringsfonde skal indføre risikostyringspolitikker og 
er underlagt stresstest- og rapporteringskrav, men direktivet fastsætter ikke 
gearingsgrænser for alternative investeringsfonde. Kommissionen konkluderede i en 
gennemgang fra 2019, at de fleste af FAIF-direktivets bestemmelser opfyldte de 
tilsigtede mål på en produktiv og effektiv måde110. I perioden efter krisen er der dog 
løbende opstået tilsynsmæssige problemstillinger vedrørende gearing, f.eks. hvad 
angår "collateralised loan obligations"111. 

73 I 2018 gav ESRB udtryk for det synspunkt, at mismatch mellem åbne 
investeringsforeningers likvide aktiver og deres afdragsprofil kan medføre brandudsalg 
for at imødekomme indløsningsanmodninger i perioder, hvor der er spændinger på 
markederne. Sådanne brandudsalg vil kunne påvirke andre finansielle 
markedsdeltagere, der ejer de samme eller nært relaterede aktiver, negativt. Gearing 
kan forstærke virkningen af negative markedsbevægelser. ESRB anbefalede ESMA og 
Kommissionen at indføre makroprudentielle politiske instrumenter til at håndtere 
disse risici112. Gearingsrisici kan f.eks. tackles ved at etablere en harmoniseret 
indberetningsordning for institutter for kollektiv investering i værdipapirer og i højere 
grad udnytte de eksisterende muligheder for at fastsætte gearingsgrænser for 
alternative investeringsfonde. 

                                                      
108 Henstilling om likviditets- og gearingsrisici i investeringsforeninger, ESRB, 2018. 

109 "NBFI Monitor", ESRB, 2019. 

110 "Report on the operation of the alternative investment fund managers directive", 
Kommissionen, 2019. 

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

112 Henstilling om likviditets- og gearingsrisici i investeringsforeninger, ESRB/2017/6, 
7. december 2018. 
ESMA har indledt en høring om sit udkast til retningslinjer for håndtering af gearingsrisici i 
AIF-sektoren: 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


 42 

 

74 Den handlingsplan for kapitalmarkedsunionen, som Kommissionen vedtog i 
2015 og udvidede i forbindelse med sin midtvejsevaluering i 2017113, indeholder over 
71 foranstaltninger (33 fra den oprindelige handlingsplan og 38 fra 
midtvejsevalueringen). Der er fastsat en vejledende frist for hver enkelt foranstaltning. 
Ved midtvejsevalueringen blev der desuden indført ni prioriterede foranstaltninger. 

75 I 2019 meddelte Kommissionen, at den havde gennemført de fleste af 
foranstaltningerne i handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, men at en fremtidig 
indsats var nødvendig, navnlig som følge af nye prioriteter i forbindelse med grøn 
omstilling, digitalisering og brexit114. Selv med yderligere foranstaltninger på EU-niveau 
kan kapitalmarkedsunionen imidlertid ikke realiseres, medmindre de suppleres af 
vidtrækkende og ambitiøse nationale reformer med henblik på at uddybe 
kapitalmarkederne115. 

76 Vi er i gang med en særskilt revision vedrørende gennemførelsen af 
handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen. 

  

                                                      
113 "Meddelelse om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen", 

COM(2017) 292 final, 8. juni 2017. 

114 "Kapitalmarkedsunionen: fremskridt med hensyn til at skabe et indre marked for kapital til 
en stærk Økonomisk og Monetær Union", COM(2019) 136 final, 15. marts 2019, s. 3-4. 

115 "A Capital Market Union for Europe", IMF, SDN/19/07, september 2019. 
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EU's reaktion på statsgældskrisen  

Overblik 

77 Ud over de globale mangler i det finansielle system var der adskillige EU-
specifikke udfordringer, der gjorde finanskrisen i EU til en statsgældskrise (jf. punkt 13-
17). Der er truffet både finanspolitiske og bankrelaterede initiativer med henblik på at 
håndtere krisen, herunder følgende (jf. figur 7): 

o Institutionelle reaktioner: Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme 
(EFSM), den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), den europæiske 
stabilitetsmekanisme (ESM) og Det Europæiske Finanspolitiske Råd (EFB). 

o Politiske reaktioner: Reformerne af stabilitets- og vækstpagten (SVP) (sixpack og 
twopack), indførelsen af det europæiske semester, indførelsen af proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU) og fastsættelsen af 
minimumskrav til de nationale budgetrammer, vedtagelsen af finanspagten og 
ECB's indførelse af direkte monetære transaktioner (OMT'er). 

Figur 7 – EU's reaktion på statsgældskrisen 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Institutionelle reaktioner på statsgældskrisen 

Udviklingen i hovedtræk 

78 EFSM blev oprettet i 2010116 som et midlertidigt EU-finansieringsprogram. EFSM 
skal yde finansiel bistand til medlemsstater, der befinder sig i eller er alvorligt truet af 
en meget urolig økonomisk eller finansiel situation som følge af usædvanlige 
begivenheder, de ikke selv er herre over. Støtten kan ydes i form af lån eller 
kreditlinjer under hensyntagen til den eventuelle anvendelse af mekanismen for, 
mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstater uden for euroområdet.  

79 EFSF var en midlertidig kriseløsningsmekanisme, der blev etableret i 2010. Målet 
var at sikre den finansielle stabilitet ved at yde finansiel bistand til medlemsstater i 
euroområdet, primært i form af lån. I 2012 blev mekanismen afløst af ESM og kan ikke 
længere yde finansiel bistand. EFSF kan dog stadig: 

o modtage låneafdrag fra modtagerlande 

o betale renter og afdrag på hovedstolen til indehavere af EFSF-obligationer 

o refinansiere udestående obligationer. 

80 ESM blev i 2012 oprettet som en permanent mellemstatslig organisation ved en 
traktat indgået mellem medlemsstaterne i euroområdet117. Dens opgave er at yde 
finansiel bistand til eurolande, der oplever eller trues af alvorlige 
finansieringsproblemer. Bistanden ydes kun, hvis der er dokumentation for, at den er 
nødvendig for at sikre den finansielle stabilitet i ESM-medlemslandene eller 
euroområdet som helhed. ESM yder finansiel bistand til medlemsstater i 
euroområdet, der oplever eller trues af alvorlige finansieringsproblemer, og til denne 
bistand knyttes der strenge økonomiske betingelser, som er passende i forbindelse 
med det valgte instrument og drøftes med Kommissionen og modtageren. Under 
særlige omstændigheder kan ESM også direkte rekapitalisere systemisk vigtige 
finansielle institutioner i euroområdet. Kommissionen og ESM vurderer løbende 
afdragsrisiciene for de modtagende medlemsstater, der ikke længere er omfattet af 
programmer for finansiel bistand. Vi har indledt en revision med henblik på at vurdere 

                                                      
116 Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk 

finansiel stabiliseringsmekanisme. 

117 Traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme, 2. februar 2012. 
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effektiviteten af Kommissionens overvågning efter gennemførelsen af sådanne 
programmer. 

81 I 2015 oprettede Kommissionen EFB118. EFB skal styrke den aktuelle ramme for 
økonomisk styring ved årligt at evaluere gennemførelsen af EU's finanspolitiske 
rammer og hensigtsmæssigheden af den faktiske finanspolitiske kurs i euroområdet og 
på nationalt plan. 

Fremskridt og centrale udfordringer 

82 Siden 2008 har flere medlemsstater med økonomiske vanskeligheder modtaget 
lån fra EU (Ungarn, Letland og Rumænien fra betalingsbalancefaciliteten og Irland og 
Portugal fra EFSM) samt fra mellemstatslige redningsfonde (Grækenland fra den 
græske lånefacilitet, Grækenland, Irland og Portugal fra EFSF og Cypern, Grækenland 
og Spanien fra ESM): 

o I vores beretning om makrofinansiel bistand119 bemærkede vi, at Kommissionen 
ikke var forberedt på at skulle forvalte programmer for makrofinansiel bistand, 
og vi anbefalede fastlæggelse af en overordnet ramme for hele institutionen, som 
giver mulighed for hurtig mobilisering af menneskelige og tekniske ressourcer og 
horisontal konsekvenskontrol vedrørende makroøkonomisk konditionalitet. 

o Både i ovennævnte beretning og i vores anden beretning om krisestyring120 
fremsatte vi desuden den anbefaling, at Kommissionen burde forbedre de 
generelle procedurer for udformning af støtteprogrammer og præcisere 
programbetingelsernes rolle. Vi fremhævede også betydningen af at udvikle 
stærke samarbejdsaftaler mellem Kommissionen og de øvrige internationale 
interessenter, f.eks. ECB og IMF. I forbindelse med denne analyse konstaterede vi, 
at der i denne henseende er sket fremskridt med hensyn til samarbejdet mellem 
Kommissionen, ECB, ESM og ESA'erne. 

                                                      
118 Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1937 af 21. oktober 2015 om oprettelse af et 

uafhængigt rådgivende europæisk finanspolitisk råd og Kommissionens afgørelse (EU) 
2016/221 af 12. februar 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/1937 om oprettelse af et 
uafhængigt rådgivende europæisk finanspolitisk råd. 

119 Revisionsrettens særberetning nr. 18/2015 "Finansiel bistand til lande i vanskeligheder". 

120 Revisionsrettens særberetning nr. 17/2017 "Kommissionens intervention i den græske 
finanskrise". 
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83 I vores særberetning om EU's krav til de nationale budgetrammer121 konstaterede 
vi, at EFB's struktur og mandat kan forbedres for så vidt angår dets uafhængighed, og 
at Kommissionen har mulighed for at ignorere forslag og anbefalinger fra Det 
Europæiske Finanspolitiske Råd uden at skulle give en forklaring. 

Politiske reaktioner med henblik på at forbedre den 
økonomiske styring 

Udviklingen i hovedtræk 

84 SVP er et regelsæt, der trådte i kraft i 1997122, og hvis formål er at sikre sunde 
offentlige finanser i EU-medlemsstaterne og koordinering af deres finanspolitikker ved 
at fastsætte tærskler for medlemsstaternes offentlige underskud og gæld, de såkaldte 
"Maastrichtkriterier". 

o SVP består af to dele: 

— den forebyggende del, der skal sikreforsvarlige og koordinerede 
finanspolitikker i EU-medlemsstaterne ved fastsættelse af parametre og 
budgetmål 

— den korrigerende del, dvs. proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt 
store underskud123, som blev indført ved Maastrichttraktaten med det mål, 
at medlemsstaterne skulle træffe passende politiske foranstaltninger til at 
korrigere uforholdsmæssigt store underskud. Der fastsættes strengere 
finanspolitiske mål for medlemsstater, der overskrider de tærskler for 
budgetunderskud og gæld, der er fastsat i SVP (henholdsvis 3 % og 60 % af 
BNP). Siden proceduren blev indført, er den blevet anvendt i 
25 medlemsstater124. Der er dog endnu ikke blevet pålagt finansielle 

                                                      
121 Revisionsrettens særberetning nr. 22/2019 "EU's krav til de nationale budgetrammer bør 

skærpes yderligere, og deres anvendelse bør overvåges bedre". 

122 Det Europæiske Råds resolution om stabilitets- og vækstpagten, der blev vedtaget i 
Amsterdam den 17. juni 1997. 

123 Artikel 126 i TEUF. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-

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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sanktioner. Alle sagerne er afsluttet, undtagen den vedrørende Rumænien, 
som i 2020 er underlagt proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt 
store underskud. 

o Sixpack-reformen i 2011125 og twopack-reformen i 2013126 indførte en række 
ændringer i både den forebyggende og den korrigerende del af SVP. Disse regler: 

— indførte et udgiftsmål for den årlige stigning i en medlemsstats udgifter, 
eksklusive foranstaltninger på indtægtssiden 

— indførte det europæiske semester med henblik på at koordinere 
overvågningen af finanspolitikker og økonomiske politikker i EU og forbedre 
timingen af den politiske rådgivning til medlemsstaterne 

— gjorde det muligt at indlede proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt 
store underskud, alene hvis gælden ikke faldt tilstrækkeligt i retning af 
referenceværdien (dvs. 60 % af BNP) 

— videreførte anvendelsen af graduerede finansielle sanktioner på op til 0,5 % 
af en medlemsstats BNP 

— indførte en fælles budgetkøreplan og korrektion af uforholdsmæssigt store 
underskud for medlemsstater i euroområdet 

— indførte nye regler vedrørende bedre overvågning af medlemsstater i 
euroområdet under og efter programmerne. 

85 For at afhjælpe nogle af de resterende mangler i EU's styrkede ramme for 
finanspolitisk styring under den såkaldte sixpack vedtog man den mellemstatslige 
traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union - 
hvis afsnit III er kendt som finanspagten - og den trådte i kraft i 2013. Traktaten 
vedrører hovedsagelig vedtagelse af nationale finanspolitiske regler, som hænger tæt 
sammen med reglerne i SVP's forebyggende del, og indfører navnlig en regel om 
budgetbalance og en automatisk korrektionsmekanisme på nationalt niveau, der 
udløses ved overtrædelse af denne regel. 

                                                      
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

125 Forordning (EU) nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011 og 1177/2011 og 
direktiv 2011/85/EU. 

126 Forordning (EU) nr. 472/2013 og forordning (EU) nr. 473/2013. 

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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86 Det europæiske semester er en cyklus for forudgående koordinering af 
økonomisk politik og finanspolitik mellem EU's medlemsstater og blev indført ved 
sixpack-reformen som led i en bredere reform af EU's økonomiske styring. Den 
omfatter vurdering af og anbefalinger til medlemsstaternes finanspolitikker og 
økonomiske politikker i overensstemmelse med SVP, PMU og Unionens politikker for 
vækst og beskæftigelse. Alle medlemsstaterne bortset fra dem, der er underlagt et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram, deltager i det europæiske semester ved at indgå 
i en detaljeret dialog med Kommissionen om deres nationale økonomiske politikker. 
Hovedformålet er at sikre bæredygtige finanspolitikker, at overvåge og korrigere 
makroøkonomiske ubalancer og at anbefale strukturelle politikker for vækst og 
beskæftigelse. 

87 PMU blev indført som del af sixpack-reformen. Proceduren skal identificere, 
forebygge og i sidste ende rette op på de makroøkonomiske ubalancer i EU-
medlemsstaterne, som kan påvirke den økonomiske stabilitet, ikke blot i de 
pågældende medlemsstater, men også i euroområdet og EU som helhed. 
Kommissionen har opstillet en resultattavle med primære og supplerende indikatorer 
for beholdninger og strømme med tilhørende tærskler, som giver et indblik i 
kortsigtede og langsigtede forringelser såvel som akkumuleringer af makroøkonomiske 
ubalancer. Afhængigt af, om en eller flere tærskler er overskredet, er der tre mulige 
resultater for en medlemsstat: 

o ingen makroøkonomiske ubalancer, hvis den makroøkonomiske situation er 
fornuftig 

o makroøkonomisk ubalance fulgt af henstillinger om forebyggende 
foranstaltninger 

o uforholdsmæssig stor makroøkonomisk ubalance med negative konsekvenser for 
andre medlemsstater, hvilket kan føre til aktivering af proceduren i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store ubalancer, som kræver gennemførelse af 
korrigerende foranstaltninger. I tilfælde af vedvarende og gentagen 
tilsidesættelse af Rådets henstillinger kan den pågældende medlemsstat i 
euroområdet pålægges en række sanktioner. Proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer er aldrig blevet iværksat. 

88 ECB spillede også en afgørende rolle i euroområdet i kølvandet på 
statsgældskrisen. Et vigtigt vendepunkt med hensyn til markedstilliden og 
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kriseberedskabet var, da ECB's formand Mario Draghi i 2012127 erklærede, at ECB var 
villig til at gøre alt, hvad der var nødvendigt, for at beskytte euroen. Under 
programmet for direkte monetære transaktioner (OMT-programmet) kan ECB på det 
åbne marked købe statsobligationer udstedt af medlemsstater i euroområdet, der er 
omfattet af et tilpasningsprogram (EFSF, ESM). Programmet blev indført for at sikre 
pengepolitisk transmission og sammenhæng, og transaktionerne foretages inden for 
en specifik ramme128. Efter ECB's tilsagn om at gøre alt, hvad der var nødvendigt, og 
lanceringen af OMT-programmet stabiliserede rentespændet mellem statsobligationer 
i euroområdet sig. 

Fremskridt og centrale udfordringer 

89 Under vores revisioner vedrørende den finanspolitiske koordinering129 
konstaterede vi, at den økonomiske styring på EU-niveau bliver stadig mere 
kompleks, at reglerne er vanskelige at håndhæve, og at styringen afhænger af 
Kommissionens og Rådets vide skønsbeføjelser og ekspertudtalelser. Vi konstaterede 
desuden, at kumuleret anvendelse af fleksibilitetsbestemmelserne måske kan 
forhindre rettidig opbyggelse af de finanspolitiske buffere og den 
politiksammensætning, der er nødvendig for at nå målene om både stabilitet og vækst. 
Visse medlemsstater har desuden fortsat en høj offentlig gæld. 

90 I vores 2018-revision vedrørende PMU konkluderede vi, at proceduren generelt 
er godt udformet og baseret på analyser af god kvalitet. Vi påpegede dog 
udfordringerne med hensyn til aktivering af håndhævelsesaspektet ved proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer og de politiske overvejelser, der er 
forbundet med en sådan aktivering. Kommissionens varslingsmekanismerapport fra 

                                                      
127 Tale af Mario Draghi, formand for ECB, på konferencen om globale investeringer i London, 

26. juli 2012. 

128 Pressemeddelelse fra ECB "Technical features of Outright Monetary Transactions", 
6. september 2012. 

129 Revisionsrettens særberetning nr. 10/2016 "Det kræver yderligere forbedringer at sikre, at 
proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud gennemføres effektivt", 
særberetning nr. 3/2018 "Revision af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer (PMU)", særberetning nr. 18/2018 "Er det vigtigste mål for stabilitets- og 
vækstpagtens forebyggende del realiseret?" og særberetning nr. 22/2019 "EU's krav til de 
nationale budgetrammer bør skærpes yderligere, og deres anvendelse bør overvåges 
bedre". 
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2019130 om medlemsstaternes makroøkonomiske ubalancer viser desuden, at der i 
visse medlemsstater er vedvarende eller nye økonomiske ubalancer på vigtige 
områder såsom privat og offentlig gæld, kapitalbalance over for udlandet, boligmarked 
og arbejdsløshed. 

91 Vores revision vedrørende det europæiske semester bekræftede, at processen 
førte til relevante landespecifikke henstillinger om håndtering af finanspolitiske mål på 
mellemlang sigt, makroøkonomiske ubalancer og andre nødvendige strukturreformer. 
Selv om der blev opnået "visse fremskridt" i gennemførelsen af over to tredjedele af de 
landespecifikke henstillinger, viser det forhold, at medlemsstaterne kun i begrænset 
omfang gennemfører henstillinger fuldt ud, at der bør gøres en større indsats for at 
fremskynde gennemførelsen af vigtige og nødvendige reformer. Det primære ansvar 
for dette påhviler medlemsstaterne. 

92 Samlet set fremhæver disse revisioner en række udfordringer og behovet for fuld 
udnyttelse af alle de overvågningsprocedurer, der er tilgængelige på EU-niveau, med 
henblik på at gøre koordineringen på EU-niveau mere effektiv. 

  

                                                      
130 Kommissionens rapport om varslingsmekanismen 2019 (udarbejdet i henhold til artikel 3 og 

4 i forordning (EU) nr. 1176/2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske 
ubalancer), COM(2018) 758 final. 
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Virkningerne af covid-19-krisen og EU's 
første politiske reaktion  
93 Den økonomiske situation i EU ændrede sig betydeligt, da covid-19-pandemien 
ramte Europa i marts i år. Covid-19 er en alvorlig trussel mod folkesundheden i EU, og 
isolationsforanstaltningerne forårsagede et betydeligt økonomisk chok (bilag III 
illustrerer omkostningerne ved finanskrisen og statsgældskrisen i perioden 2008-2017 i 
første søjle og de foreløbige (delvis anslåede) omkostninger ved indsatsen mod covid-
19-pandemien i anden søjle).  

94 Sundheds- og isolationsforanstaltningerne i forbindelse med covid-19 har 
forårsaget forstyrrelser inden for produktion, tjenesteydelser og globale 
forsyningskæder og påvirket vigtige sektorer såsom turisme, transport og handel. 
Ifølge Kommissionen forventes EU's BNP at falde i år med 7,4 % (7,7 % i euroområdet) 
- et større fald end under finanskrisen og statsgældskrisen i 2008-2012 - og stige igen 
i 2021 med 6 % (6,3 % i euroområdet)131. 

Den finansielle sektor 

De første virkninger af covid-19-krisen 

95 Bankerne gik ind i covid-19-krisen med større kapital og bedre likviditetsstyring 
end i forbindelse med tidligere kriser. Nedlukningsforanstaltningerne medførte et 
betydeligt indtægtstab for virksomheder og en stigning i efterspørgslen efter lån og 
risikoen for misligholdelse af virksomhedslån. Derudover kan højere arbejdsløshed 
(jf. figur 8) føre til misligholdelse af private lån og realkreditlån, hvilket kan påvirke 
boligpriserne. 

                                                      
131 "Spring 2020 Economic Forecast: A deep and uneven recession, an uncertain recovery", 

Kommissionen, 6. maj 2020. 
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Figur 8 – Arbejdsløshed (arbejdsløse som procentdel af den samlede 
arbejdsstyrke i alderen 15-74 år, 2001-2021) 

 
Kilde: Eurostat og Kommissionens økonomiske prognose fra foråret 2020. 

96 I de kommende år vil banker således sandsynligvis blive eksponeret mod en 
større beholdning af misligholdte lån og tab som følge af nødvendig privat 
gældsomlægning. Ifølge de foreløbige overslag, der ikke medregner virkningen af de 
politiske foranstaltninger, forventer EBA, at den gennemsnitlige andel af misligholdte 
lån vil nå et niveau, der svarer til niveauet i kølvandet på krisen i 2008-2012132. 

97 Det er vigtigt, at de forskellige mekanismer kan udfylde deres roller, når det er 
nødvendigt, navnlig i forbindelse med den krise, som covid-19-udbruddet har skabt. 
Omfanget af den aktuelle krises indvirkning på bankerne afhænger hovedsagelig af, 
hvordan krisen og den efterfølgende genopretning udvikler sig, samt af bankernes 
tilgængelige kapital før krisen, deres eksponering mod de mest berørte sektorer og det 
dermed forbundne niveau af offentlig støtte til realøkonomien. 

98 Pandemien førte til en høj grad af volatilitet på kapitalmarkederne og en 
yderligere udjævning af swapkurven i euro (swaps bruges til renteafdækning, og 
swapkurven kan indikere forventede renteudviklinger) med et betydeligt fald i 
markedsværdien af finansielle aktiver og en stigning i markedsværdien af langsigtede 

                                                      
132 "The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts", EBA, 25. maj 2020. 
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forpligtelser vedrørende forsikringer og ydelsesbaserede pensioner, hvilket havde 
negative konsekvenser for forsikringssektoren og pensionssektoren. De seneste 
stresstestresultater for forsikringssektoren133 viste, at de fleste forsikringsselskaber 
havde tilstrækkelige solvensgrader i de stressede markedsscenarier, der blev testet. De 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP'er) havde lidt bedre dækningsgrader 
(aktiver til dækning af forpligtelser) i 2019, men de har kæmpet med den vedvarende 
lave rente og fortjeneste, som har påvirket rentabiliteten af deres investeringer og 
værdiansættelsen af deres forpligtelser vedrørende ydelsesbaserede pensioner134. 

99 ESRB, ESMA og EIOPA har opfordret til, at der træffes foranstaltninger til at 
afhjælpe covidrelaterede systemiske sårbarheder135. Ifølge ESMA har den høje grad af 
volatilitet og værdiansættelsesproblemerne som følge af covid-19-pandemien 
forårsaget likviditetsrelateret stress i visse dele af investeringsfondsektoren. ESMA 
har også udtrykt støtte til ESRB's henstilling om et fokuseret tilsyn fra de nationale 
kompetente myndigheders side med investeringsfonde, der har en betydelig 
eksponering mod virksomhedsgæld og fast ejendom, og om betydningen af rettidig og 
effektiv brug af likviditetsstyringsværktøjer i investeringsfonde, der er eksponeret mod 
mindre likvide aktiver. EIOPA har også taget adskillige initiativer136, bl.a. offentliggjort 
en udtalelse om udbyttebetaling og politikker for variabel aflønning i forbindelse med 
covid-19 og opfordret forsikringsselskaber og formidlere til at afbøde pandemiens 
effekt på forbrugerne. Med hensyn til IORP'erne har EIOPA understreget vigtigheden af 
at være bevidst om covid-19-pandemiens betydning for pensionskassers 
forretningskontinuitet, navnlig hvad angår betaling af ydelser og modtagelse af bidrag, 
effekten på likviditets- og finansieringsniveauerne og de potentielle langsigtede 
virkninger af IORP-medlemmernes beslutning om at bruge af deres opsparede midler 
eller skifte investeringsstrategi på et ufordelagtigt tidspunkt. 

                                                      
133 "2018 insurance stress test report", EIOPA, s. 6. 

134 "2017 IORP Stress Test Report", 13. december 2017, punkt 243 og 235, "2019 IORP Stress 
Test Report 19/673", EIOPA, 17. december 2019, s. 15-48. 

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

136 Se den fulde liste over EIOPA's covid-19-foranstaltninger på 
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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De første EU-reaktioner  

100 De nationale myndigheder traf hurtige beslutninger for at frigive kontracykliske 
og andre makroprudentielle kapitalbuffere, hvilket øgede bankernes kapacitet til at 
yde lån til realøkonomien og absorbere uforudsete tab (jf. bilag IV og bilag V). EU-
myndighederne og de nationale myndigheder traf også andre foranstaltninger til at 
øge bankernes udlånskapacitet, bl.a. ved midlertidig lempelse af kapital- og 
likviditetskrav, forlængelse af overgangsbestemmelser til at afbøde virkningen af de 
øgede hensættelseskrav i henhold til IFRS 9 om lovpligtig kapital og en mere lempelig 
reguleringsmæssig behandling af offentligt garanterede lån137. Tilsynsmyndighederne 
bærer fortsat ansvaret for at overvåge bankernes kreditrisiko, niveauet af 
hensættelser til værdiforringelser og misligholdte lån og konsekvenserne heraf. Dette 
tilsyn er afgørende for at sikre rettidig identificering af nødlidende eller forventeligt 
nødlidende banker. 

101 For at øge kapaciteten til at absorbere tab under pandemikrisen anmodede ECB 
bankerne om ikke at betale udbytte før oktober 2020 som det tidligste. 

102 For at skabe balance mellem behovet for afviklingsmuligheder for alle banker 
og lempelser til sektoren i krisetider valgte SRB at udsætte visse anmodninger om 
oplysninger eller data og fristerne for en række indberetninger fra bankerne i 
forbindelse med afviklingsplanlægningscyklussen i 2020, mens den fastholdt kravet om 
indsendelse af de standardrapporter, der gør det muligt at beregne MREL-kravene. SRB 
meddelte, at den ville anlægge en fremsynet tilgang vedrørende banker, der havde 
svært ved at nå MREL-målene, før de nye afgørelser trådte i kraft. SRB meddelte også, 
at den midlertidigt vil lempe MREL-kravene til banker, der har svært ved at nå deres 
mål138. 

103 Den 28. april offentliggjorde Kommissionen en fortolkende meddelelse139, 
hvori den i tråd med Baselkomitéens konklusioner bekræftede, at reglerne er 

                                                      
137 "Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU", 

Kommissionen, 28. april 2020. 

138 SRB's blog af 1. april, 8. april og 17. juni 2020 og tale af Sebastiano Laviola, medlem af SRB's 
bestyrelse, på konferencen om finansielle institutioner den 2. juni 2020. 

139 "Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate lending to 
households and businesses in the EU", Kommissionen, 28. april 2020. 
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fleksible, herunder med hensyn til offentlige og private moratorier for afdrag på lån140 
og tilsynsforanstaltninger, der tillader banker at gøre midlertidig brug af likviditets- og 
kapitalbuffere. 

104 Kommissionen foreslog også en række ændringer til kapitalkravsforordningen 
med henblik på indførelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger, herunder 
en forlængelse på to år af de nuværende overgangsordninger for at afbøde virkningen 
af IFRS 9 på bankernes lovpligtige kapital og en udsættelse på ét år af de nye krav 
vedrørende gearingsgrad i den reviderede kapitalkravsforordning (CRR II)141. 

105 ESA'erne og FTM træffer forskellige foranstaltninger og udsteder retningslinjer 
for samordning til medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for de 
forskellige sektorer i det finansielle system. Kommissionen har påpeget, at hvis de 
nationale kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater anvender en 
fleksibel tilgang, bør ESA'erne sørge for, at den anvendes konsekvent og ikke skaber 
urimelige vilkår i det indre marked142. 

Finanspolitik og økonomisk politik 

De første virkninger af covid-19-krisen 

106 Covid-19-krisen vil medføre en alvorlig forværring af budgetunderskuddet (jf. 
figur 9) og den offentlige gæld (jf. figur 10), da den lægger betydeligt pres på de 
offentlige udgifter og indtægter i medlemsstaterne. Navnlig har regeringer truffet 
foranstaltninger for at redde systemisk vigtige aktører, hjælpe virksomheder og yde 
generel social støtte. Desuden kan kreditstøtte til virksomheder sikret ved garantier fra 
både medlemsstaterne og EU øge de finanspolitiske udgifter på mellemlang sigt. 
Krisen kan derfor få forskellige virkninger i de enkelte medlemsstater og øge 

                                                      
140 EBA, "Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in 

the light of the COVID-19 crisis", 2. april 2020. 

141 Forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for 
så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod 
centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store 
eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og forordning (EU) nr. 648/2012. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2
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ulighederne mellem dem (ifølge Kommissionen vil dette afspejles ved en recession tæt 
på 10 % i visse medlemsstater, mens gennemsnittet vil være 6-7,5 %)143. 

107 ECB's program for køb af aktiver sikrer pengepolitisk transmission. 
Bekræftelsen af, at alle medlemsstater er berettiget til ESM-kreditlinjer, giver også 
medlemsstaterne sikkerhed for, at de vil kunne få støtte til delvis at lette presset. 

Figur 9 – Offentligt underskud (-) og overskud (+) (som procentdel af 
BNP, 2001-2021) 

 
Kilde: Eurostat og Kommissionens økonomiske prognose fra foråret 2020. 

 

                                                      
143 "Et vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation", 

COM(2020) 456 final, 27. maj 2020, s. 3. 
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Figur 10 – Offentlig bruttogæld (som procentdel af BNP, 2001-2021) 

 
Kilde: Eurostat og Kommissionens økonomiske prognose fra foråret 2020. 

108 Den rentetilpasning af statsobligationer, der kan forekomme som følge af 
usikkerhed under og efter krisen, kan få negative konsekvenser for eksponerede 
banker og skade deres rentabilitet eller endog deres levedygtighed. Risiciene er størst i 
medlemsstaterne med de mindste finanspolitiske råderum. 

De første EU-reaktioner  

109 For at håndtere denne nye økonomiske virkelighed har EU ydet budgetstøtte og 
økonomisk støtte til medlemsstaterne via forskellige økonomiske instrumenter og 
budgetinstrumenter med henblik på at fremme genopretning og genskabe væksten. 

110 I de seneste måneder er der bl.a. sket følgende vigtige begivenheder med 
relevans for EU's finanspolitiske og økonomiske samordning og det europæiske 
semester: 

o SVP's generelle undtagelsesklausul er blevet aktiveret - hvilket har gjort det 
muligt for medlemsstaterne at fravige kravene under SVP's forebyggende del 
(dvs. om at nå den mellemfristede budgetmålsætning eller følge tilpasningsstien i 
retning af denne) og givet Kommissionen mulighed for at anbefale en forlængelse 
af fristen for medlemsstaternes korrektion af uforholdsmæssigt store underskud 
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under den korrigerende del (dvs. proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt 
store underskud). 

o Medlemsstaterne har aktiveret deres nationale undtagelsesklausuler - hvilket 
har gjort det muligt for dem at suspendere begrænsningerne i deres nationale 
finanspolitiske rammer i en situation med alvorlig økonomisk nedgang og andre 
ekstraordinære omstændigheder. 

o Kommissionen har udsendt nye retningslinjer vedrørende stabilitets- og 
konvergensprogrammerne for 2020 - som strømliner stabilitets- og 
konvergensprogrammernes format og indhold i 2020-cyklussen. 

111 Derudover har EU planlagt nye budgetinstrumenter til fremme af genopretning 
i medlemsstaterne og beskyttelse af det indre marked og euroens stabilitet, herunder 
navnlig Next Generation EU-instrumentet med 750 milliarder euro, hvis vigtigste 
element er den nye genopretnings- og resiliensfacilitet, og tre sikkerhedsnet med i alt 
540 milliarder euro (jf. bilag IV). 

112 For at beskytte samhørigheden i EU's indre marked og sikre et 
konkurrencepræget marked med lige vilkår for alle har Kommissionen fremsat 
forslag144 om flere initiativer, f.eks. taskforcen for håndhævelse af reglerne for det 
indre marked, solvensstøtteinstrumentet, pagten om migration og asyl, den strategiske 
investeringsfacilitet og lægemiddelstrategien. Derudover tilpassede EU 
statsstøttereglerne ved den 19. marts 2020 at vedtage nye midlertidige 
rammebestemmelser for statsstøtte145, hvis gyldighed blev forlænget den 3. april146 
(jf. bilag IV). En række andre instrumenter, som kan fremme genopretning, er også 
blevet godkendt og aktiveret, herunder instrumentet for midlertidig støtte til 
mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) og ESM's 
pandemikrisehjælp (PCS) (jf. bilag IV). 

113 Der er også truffet adskillige finanspolitiske og økonomiske foranstaltninger på 
nationalt niveau. De finanspolitiske støtteforanstaltninger, der er truffet hidtil, skønnes 

                                                      
144 "Et vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation", 

COM(2020) 456 final, 27. maj 2020, s. 11-15. 

145 "Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien 
under det nuværende covid-19-udbrud", Kommissionen, C(2020) 1863 final. 

146 "Ændring af de midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for 
økonomien under det nuværende covid-19-udbrud", Kommissionen, C(2020) 2215 final. 
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at beløbe sig til over 3 % af EU-27's BNP, og likviditetsstøtteforanstaltningerne til 
sektorer og virksomheder i vanskeligheder skønnes at beløbe sig til over 16 % af EU-
27's BNP147. Ifølge European Fiscal Monitor vil de fleste medlemsstater øge deres 
udgifter med omkring 1,6 % af BNP og indføre skattelettelser for yderligere 1,4 % af 
BNP som led i deres finanspolitiske indsats. Bilag V indeholder flere oplysninger om 
nationale foranstaltninger truffet som reaktion på covid-19-krisen. 

114 Den 15. april 2020 fremlagde de to formænd en fælles europæisk køreplan for 
ophævelse af covid-19-inddæmningsforanstaltningerne148. Rapporten fremhæver fire 
vigtige indsatsområder som en del af vejen frem: 

o foranstaltninger til genopretning af det indre markeds funktion 

o en større indsats for at fremme investeringer 

o en global indsats, især i EU's umiddelbare nabolande 

o et velfungerende styringssystem i EU og medlemsstaterne. 

  

                                                      
147 "Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic", 

Eurogruppen, 9. april 2020. 

148 "A roadmap for recovery: towards a more resilient, sustainable and fair Europe", Europa-
Kommissionen og Det Europæiske Råd, 15. april 2020. 
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Afsluttende bemærkninger 
115 Finanskrisen, den økonomiske krise og statsgældskrisen i 2008-2012 havde 
langsigtede virkninger på væksten og den finanspolitiske stabilitet i EU. 

116 EU's finansielle system var dengang kendetegnet ved et svagt tilsyn, herunder 
et svagt samarbejde om bankers grænseoverskridende aktiviteter og de dermed 
forbundne risici, utilstrækkelige regler om risikovurdering og kapitalkrav og manglen 
på en krisestyringsramme for store banker (punkt 08 og 09). 

117 Finanskrisen i 2008 blev hurtigt til en statsgældskrise. Reducerede 
skatteindtægter, statsstøtteforanstaltninger til banker og finanspolitiske stimuli bidrog 
til at stabilisere økonomien i den tidlige fase af krisen, men førte til en betydelig 
stigning i den offentlige gæld. Koblet med euroområdets ufuldstændige institutionelle 
struktur lagde dette pres på visse medlemsstaters statsobligationsrenter og 
kreditvurdering, og denne statsgældskrise smittede igen af på banksektoren og 
økonomien som helhed (punkt 11-16). 

118 For at afhjælpe disse svagheder og bidrage til et stærkere og mere 
modstandsdygtigt finansielt system har EU styrket sine institutionelle og 
reguleringsmæssige rammer: Der er oprettet tilsynsmyndigheder på EU-niveau, de 
mikroprudentielle og makroprudentielle regler for banker og banktilsynsmyndigheder 
er blevet skærpet, der er vedtaget en ny krisestyringsramme for nødlidende eller 
forventeligt nødlidende banker, og bankunionen og kapitalmarkedsunionen er blevet 
iværksat (punkt 18-25). 

119 De foranstaltninger, der blev truffet i kølvandet på finanskrisen og 
statsgældskrisen, resulterede i følgende: 

o Et finansielt system med bedre regulering - Der blev indført stærkere regulering 
og kontrol som reaktion på de afsmittende virkninger og andre risici, der 
påvirkede banker og finansielle formidlere uden for banksektoren (punkt 37, 45 
og 46). 

o Et banksystem med større kapital- og likviditetsbuffere og bedre bail-in-
muligheder Bankunionen og EBA bidrager til at mindske truslerne mod den 
finansielle stabilitet (punkt 38-43). 

o Øget koordinering af de økonomiske politikker og de nationale budgetter - Det 
europæiske semester, som består af den ændrede SVP, PMU og Unionens 
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politikker for vækst og beskæftigelse, giver mulighed for bred samordning af de 
økonomiske politikker i EU og samtidig større fokus på gældsniveauerne 
(punkt 78-89). 

120 Der er dog fortsat udfordringer og svagheder, bl.a. knyttet til bankernes lave 
rentabilitet, det høje niveau af misligholdte lån i nogle medlemsstater og den fortsat 
høje koncentration af eksponeringer mod statsgæld i nogle banker (punkt 49-62). 

121 Krisen har afdækket sårbarheder i andre dele af det finansielle system, bl.a. 
vedrørende forsikrings- og pensionsfonde, andre finansielle formidlere uden for 
banksektoren, investeringsfonde og markedsinfrastrukturer (punkt 63-70). Der er 
også udviklet en række politiske tiltag til at mindske de risici, der fremover kan opstå i 
disse sektorer, især for store systemiske aktører. 

122 Aktuelle udfordringer er bl.a. behovet for at fuldende bankunionen (punkt 33-
37) og kapitalmarkedsunionen (punkt 74-76), den utilstrækkelige hastighed i den 
økonomiske konvergens mellem medlemsstaterne, EU-myndighedernes begrænsede 
handlemuligheder, manglerne i EU-myndighedernes og de nationale myndigheders 
samarbejde i flere lag, manglerne i ansvarlighedsprocessen og svækkelsen af den 
finanspolitiske situation i de fleste medlemsstater. Vi har behandlet mange af disse 
spørgsmål i nylige beretninger (punkt 27-33 og 49-77). 

123 I forbindelse med vores revisioner om proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, den forebyggende del af SVP, PMU og det 
europæiske semester konstaterede vi, at EU's koordineringsprocesser sikrer solide 
vurderinger og relevante henstillinger. Selv om der blev opnået "visse fremskridt" i 
gennemførelsen af over to tredjedele af de landespecifikke henstillinger i 2011-2018, 
er det fortsat en udfordring, at medlemsstaterne kun i begrænset omfang 
gennemfører disse henstillinger fuldt ud. Det primære ansvar påhviler 
medlemsstaterne (punkt 90-93). 

124 I 2020 blev EU ramt af en ny krise som følge af covid-19-pandemien, som 
påvirkede produktionen, forsyningskæderne og forbruget og lagde pres på de 
offentlige finanser. Den første reaktion har været at træffe pengepolitiske, 
finanspolitiske og tilsynspolitiske foranstaltninger til at beskytte den finansielle sektor 
mod de økonomiske virkninger og forhindre, at den økonomiske krise udvikler sig til en 
finansiel krise (punkt 94-100). 
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125 Vores analyse viser, at EU har fået bedre værktøjer til at håndtere krisen. Den 
aktuelle krise er dog anderledes: Den kan blive større - afhængigt af genopretningens 
omfang og hastighed - og der er et højt niveau af usikkerhed om, hvordan de 
sundhedsmæssige trusler, der forårsager den, kan afhjælpes. Erfaringerne fra krisen i 
2008-2012 viser: 

o at de omkostninger, der er forbundet med en krise, er betydelige og lægger 
ekstraordinært pres på de offentlige finanser med risiko for afsmittende 
virkninger mellem økonomien, staterne og den finansielle sektor 

o at en stærk, fælles EU-indsats suppleret af koordinerede økonomiske politikker og 
finanspolitikker samt forsvarlige pengepolitikker giver gode resultater med 
hensyn til at håndtere og overvinde en krise og fremme genopretning 

o at et stærkt indre marked, samhørighed, solidaritet og afbalanceret økonomisk 
udvikling, genoprettelse af investeringer og støtte til virksomheder er afgørende 
for at komme ud af en krise og skabe fornyet økonomisk vækst. 

126 På baggrund af erfaringerne fra finanskrisen og statsgældskrisen er bankerne 
nu underlagt langt større kontrol med hensyn til deres aktiviteter og har større kapital- 
og likviditetsbuffere til at absorbere tab. Generelt bidrager bankunionen og EBA til at 
mindske truslerne mod den finansielle stabilitet. Bankernes fortjeneste er dog fortsat 
beskeden, og eksponeringen mod statsgældsrisici er fortsat høj. Niveauet af 
misligholdte lån er også stadig højt. Afhængigt af varigheden og omfanget af 
recessionen som følge af covid-19-krisen vil kredittab kunne gøre det finansielle 
system mere skrøbeligt (punkt 100-108). 

127 Aktiveringen af SVP's generelle undtagelsesklausul gør det muligt for 
medlemsstaterne straks at gennemføre understøttende finanspolitiske tiltag. De 
lande, der gik ind i krisen med høj offentlig gæld, kan dog opleve øget sårbarhed 
(punkt 109-114). Ifølge Kommissionens prognose fra foråret 2020 kan covid-19-krisen 
øge de økonomiske uligheder i EU yderligere. Pandemien har ikke samme 
konsekvenser i alle medlemsstater. Faktorer såsom udviklingen i sundhedskrisen, 
turistsektorens størrelse og råderummet til diskretionære finanspolitiske reaktioner 
har betydning for krisens effekt på de enkelte medlemsstater. Dette kan fordreje 
vilkårene i det indre marked. Det vil kræve yderligere institutionelle og politiske 
reaktioner at overvinde covid-19-krisen. 
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Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 8. september 2020. 

På Revisionsrettens vegne 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Formand  
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Bilag 

Bilag I - Ligheder mellem de tre ESA'er 

01 De tre ESA'er (EBA, ESMA og EIOPA) erstattede de tidligere såkaldte "niveau 3-
udvalg". Der er visse ligheder mellem dem med hensyn til ledelse, målsætninger og 
opgaver (jf. figur 1): 

o Ledelse: Hver ESA ledes af et tilsynsråd, som træffer alle politiske beslutninger. 
Det består af ESA'ens formand, en repræsentant for hver af de 27 medlemsstater 
og andre medlemmer (uden stemmeret). 

o Målsætninger: ESA'erne skal bidrage til det finansielle systems stabilitet på kort, 
mellemlang og lang sigt, forbedre den måde, det indre marked fungerer på, sikre 
de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede 
funktion, styrke den internationale tilsynskoordinering, undgå tilsynsarbitrage og 
øge kunde- og investorbeskyttelsen. 

o Centrale opgaver: ESA'erne skal foretage risikoanalyser og løbende udarbejde 
risikotavler, statistiske rapporter og andre politiske dokumenter, som også har til 
formål at gøre ESRB opmærksom på eventuelle systemiske risici, og udvikle 
politikker og fælles regelsæt med tekniske og reguleringsmæssige standarder med 
henblik på Kommissionens delegerede forordninger (niveau 2-regler) og 
retningslinjer og dokumenter med spørgsmål og svar (niveau 3- og 4-standarder). 

o Konvergens: For at opbygge fælles tilsynsrammer for de nationale kompetente 
myndigheder udsteder ESA'erne retningslinjer, udtalelser og dokumenter med 
spørgsmål og svar, foretager peer reviews for at vurdere de nationale 
tilsynsmyndigheders praksis, mægler mellem de nationale kompetente 
myndigheder og træffer foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser af EU-retten. 

o Dataindsamling og informationsformidling: ESA'erne opbygger og giver adgang 
til et centralt register med det fælles regelsæt, lister over nationale kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne samt alle retningslinjer og tekniske standarder, 
registre og data. 
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Figur 1 – ESA'ernes ledelse og opgaver 

 
Kilde: Revisionsretten. 

02 I de ti år, de har eksisteret, har ESA'erne løbende udviklet deres rolle og 
gennemført en intensiv reformdagsorden. Kommissionen fremsatte i september 2017 
forslag til en reformpakke149, som skulle forbedre de tre ESA'ers mandater, ledelse og 
finansiering. Forslagene omfattede indsættelse af en uafhængig direktion (til at træffe 
beslutninger i enkeltsager og varetage visse tilsynsopgaver), styrkelse af ESA'ernes 
rolle i valideringen af interne modeller og forbedring af de tilgængelige værktøjer til 
fremme af tilsynsmæssig konvergens. 

03 I 2019 blev ESA'ernes oprettelsesforordninger ændret ved forordning (EU) 
2019/2175. Som følge heraf blev formændenes opgaver udvidet til at omfatte 
fastlæggelse af tilsynsrådenes dagsordener og tilsyn med undersøgelser, 
sagsafgørelser, tvistbilæggelser og procedurer vedrørende overtrædelser af EU-retten. 

  

                                                      
149 "Et stærkere integreret tilsyn for at styrke kapitalmarkedsunionen og den finansielle 

integration i et miljø under forandring", Kommissionen, 20. september 2017. 
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Bilag II - De fire hovedfaser i EU's krisestyringsramme for 
banker 

01 Fase 1 – Forberedelse på afvikling og sikring af, at alle banker kan afvikles: I 
fasen med løbende tilsyn og generel forberedelse fører tilsynsmyndighederne tilsyn 
med bankernes overholdelse af de prudentielle regler. Derudover sikrer 
tilsynsmyndighederne, at bankerne har passende genopretningsplaner, og 
afviklingsmyndighederne udarbejder og opdaterer afviklingsplaner150 og sikrer, at 
bankerne er forberedte på en eventuel afvikling. 

02 Fase 2 – Genopretning: Banktilsynsmyndighederne har 
kriseidentifikationsprocedurer til at identificere eventuelle problemer. Et vigtigt 
værktøj hertil er den årlige tilsynskontrol og -evaluering. I genopretningsfasen kan 
banker frivilligt benytte genopretningsmulighederne i deres genopretningsplaner - 
eller andre ledelsesmæssige muligheder - hvis deres situation forværres. 

03 Fase 3 – Tidlig indgriben: Denne fase udløses af tilsynsmyndighederne151, hvis 
situationen forværres yderligere. Tilsynsmyndighederne kan træffe forskellige 
indgribende foranstaltninger for at forbedre situationen, herunder stille krav om brug 
af genopretningsmuligheder eller endog udskiftning af en banks ledelse152. Hvis 
tilsynsmyndighederne træffer foranstaltninger til tidlig indgriben, skal 
afviklingsmyndighederne underrettes, så de kan indlede forberedelserne til en 
potentiel afvikling. Tidlig indgriben er kun en mulighed - gennemførelse af denne fase 
er ikke en forudsætning for at erklære en bank nødlidende eller forventeligt 
nødlidende153. 

04 Fase 4 – Afvikling eller likvidation: Hvis situationen ikke bliver bedre, indledes 
afviklings- eller likvidationsfasen med en vurdering af, om banken er nødlidende eller 
forventeligt nødlidende154. Tilsyns- eller afviklingsmyndighederne155 skal erklære en 

                                                      
150 "Introduction to Resolution Planning", SRB, 14. juni 2019. 

151 "Guidelines on triggers for use of early intervention measures pursuant to Article 27(4) of 
Directive 2014/59/EU", EBA, 8. maj 2015. 

152 Artikel 27, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU. 

153 Artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 806/2014. 

154 Artikel 32, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU. 

155 Under visse omstændigheder kan SRB og de nationale tilsynsmyndigheder i nogle 
medlemsstater også foretage en vurdering af, om en bank er nødlidende eller forventeligt 
nødlidende. 
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bank nødlidende eller forventeligt nødlidende, når de relevante betingelser er opfyldt. 
Der skal således også foretages en vurdering af, om der er rimelige udsigter til, at 
alternative private foranstaltninger eller tilsynsforanstaltninger vil kunne forhindre, at 
banken krakker inden for en rimelig frist. 

05 Når en bank er erklæret nødlidende eller forventeligt nødlidende, og der ikke er 
udsigt til andre foranstaltninger, der kan forhindre et sammenbrud, skal 
afviklingsmyndighederne på grundlag af en vurdering af samfundets interesse afgøre, 
om banken skal likvideres i henhold til nationale insolvensprocedurer, eller om den 
skal afvikles (jf. figur 1). Standardproceduren for håndtering af en nødlidende eller 
forventeligt nødlidende bank er likvidation i henhold til den nationale 
insolvenslovgivning. Hvis det imidlertid ved en vurdering af offentlighedens interesse 
konstateres, at en afvikling er forholdsmæssig og nødvendig for at opnå et eller flere af 
de fem afviklingsmål, indledes der en afvikling156. 

Figur 1 - Beslutningstræ for beslutningen om afvikling eller likvidation af 
banker i bankunionen 

 
Kilde: Revisionsretten. 

                                                      
156 Artikel 32, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU. 

• SRB ansvarlig (for banker under sit ansvarsområde, og 
når Den Fælles Afviklingsfond skal anvendes)

• Harmoniseret afviklingsramme
• Adgang til bail-in og Den Fælles Afviklingsfond 
• Brug af offentlige midler forbudt
• Adgang til indskudsgarantiordning
• Statsstøtte ydet i medfør af bankmeddelelsen fra 2013

• Fragmenteret nationalt ansvar
• Fragmenteret national insolvenslovgivning
• Adgang til indskudsgarantiordning
• Statsstøtte ydet i medfør af bankmeddelelsen fra 2013
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06 Hvis en afvikling ikke anses for forholdsmæssig og nødvendig af hensyn til 
samfundets interesse, foretages der likvidation i henhold til den nationale 
insolvenslovgivning. Hvis en afvikling derimod anses for forholdsmæssig og nødvendig 
af hensyn til samfundets interesse, skal afviklingsmyndigheden udarbejde en 
afviklingsordning157. Afviklingsordningen angiver bl.a., hvilke afviklingsværktøjer der 
skal bruges, og i hvilket omfang der skal gøres brug af Den Fælles Afviklingsfond. Hvis 
der skal gøres brug af Den Fælles Afviklingsfond, skal Kommissionen godkende dette 
ud fra et statsstøtte-/konkurrencesynspunkt158. Kommissionen skal også godkende 
afviklingsordningen. Rådet skal eventuelt træffe endelig afgørelse om aspekter af 
afviklingsordningen159. De nationale tilsynsmyndigheder er herefter ansvarlige for at 
gennemføre den godkendte afviklingsordning i medlemsstaterne i henhold til den 
nationale lovgivning. 

 

                                                      
157 Artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014. 

158 Artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014. 

159 Artikel 18, stk. 7, i forordning (EU) nr. 806/2014. 
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Bilag III - Eksempler på omkostninger ved finanskrisen og statsgældskrisen og omkostninger ved covid-
19-krisen  

Økonomisk parameter Finanskrisen og statsgældskrisen Covid-19-krisen 

Statsstøtte 

Statsstøtte på i alt 5 058,9 milliarder euro (40,3 % af EU's 
BNP) blev godkendt fra 1. oktober 2008 til 1. oktober 
2012, primært i form af garantier for bankobligationer og 
indlån160. 

Den nationale likviditetsstøtte, herunder ordninger godkendt af 
Kommissionen i henhold til de nye midlertidige rammebestemmelser for 
statsstøtte (inklusive garantier), beløb sig pr. 21. maj til i alt ca. 2,5 billioner 
euro161. 

Direkte 
nettobudgetomkostninger 

De direkte nettobudgetomkostninger for 2007-2018 
beløb sig til i alt 246 milliarder euro (2 % af EU's BNP i 
2018)162. 

I april og maj 2020 traf medlemsstaterne diskretionære 
budgetforanstaltninger for et beløb svarende til ca. 3,2 % af EU's BNP og 
oprettede likviditetsfaciliteter for et beløb svarende til 22 % af EU's BNP163. 
De negative økonomiske virkninger af pandemien - koblet med de 
diskretionære budgetforanstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne i 
euroområdet som reaktion herpå - skønnes at føre til yderligere 
omkostninger for euroområdet på omkring 830 milliarder euro (ca. 7 % af 
BNP) i 2020 og 280 milliarder euro (ca. 2 % af BNP) i 2021. I de enkelte 
medlemsstater vil disse yderligere omkostninger udgøre fra omkring 6 % af 
BNP til over 9 % af BNP i 2020 og fra omkring 1,5 % af BNP til 4,4 % af BNP i 
2021164. 

                                                      
160 Resultattavlen for statsstøtte 2013, Europa-Kommissionen. 

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, april 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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Økonomisk parameter Finanskrisen og statsgældskrisen Covid-19-krisen 

Garantier 

Otte medlemsstater stillede garantier for mellem 10 % 
og 190 % af deres respektive BNP i perioden 2007-2018. 
Eventualforpligtelserne toppede med omkring 12 % af 
EU's BNP (1 421 milliarder euro) ved udgangen af 2009 
og faldt til 0,8 % ved udgangen af 2018. Den samlede 
effekt på den offentlige gæld toppede med 6 % af EU's 
BNP (778 milliarder euro) i 2010 og faldt til 3 % i 2018. 

Pr. 9. april anslås det, at medlemsstaterne har forpligtet sig til at yde 
likviditetsstøtte (offentlige garantiordninger og udsatte skatteindbetalinger) 
svarende til 16 % af EU's BNP til sektorer og virksomheder, der oplever 
forstyrrelser og likviditetsmangel165. 
EU yder 25 milliarder euro til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) med 
henblik på mobilisering af op til 200 milliarder euro i investeringer som støtte 
til virksomheder, især små og mellemstore virksomheder166. 

Finansiel bistand til 
medlemsstaterne 

I alt udlånte EU (via betalingsbalancefaciliteten og EFSM) 
og medlemsstater i euroområdet (via EFSF, ESM og den 
græske lånefacilitet) 414,7 milliarder euro som finansiel 
bistand. 

Baseret på eksisterende forebyggende kreditlinjer vil ESM yde hver af 
euroområdets medlemsstater pandemikrisehjælp på op til 2 % af deres BNP 
for 2019 (op til 240 milliarder i alt) til finansiering af sundhedsudgifter. 
Derudover har Kommissionen vedtaget et forslag om en makrofinansiel 
bistandspakke på tre milliarder euro til ti udvidelses- og 
naboskabspartnerlande med henblik på at støtte deres indsats for at 
begrænse pandemiens negative økonomiske virkninger167. 

Kriselikviditetsstøtte fra 
centralbanker 

Der var ved udgangen af 2012 via Eurosystemet ydet lån 
for 1,3 billioner euro til kreditinstitutter for at tilføre 
likviditet til banksystemet, især i sårbare lande168. 

ECB har meldt om likviditetsstøtte på 7,3 % af euroområdets BNP 
(750 milliarder euro via det nye pandeminødopkøbsprogram frem til årets 
udgang i tillæg til de 120 milliarder euro, der blev truffet afgørelse om 
tidligere)169. Et overslag over de nationale centralbankers 

                                                      
165 "Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic", Eurogruppen, 9. april 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. 

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. 

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
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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Økonomisk parameter Finanskrisen og statsgældskrisen Covid-19-krisen 

likviditetsforanstaltninger som reaktion på covid-19-krisen foreligger ikke i 
skrivende stund. 

Produktionstab 
I 2016 skønnede Kommissionen, at den potentielle vækst 
i euroområdet var faldet fra 1,9 % i perioden 2000-2008 
til 0,5 % i den efterfølgende periode (2009-2014)170. 

Kommissionen skønnede, at den potentielle vækst i euroområdet steg fra 
0,7 % i perioden 2011-2015 til 1,3 % i den efterfølgende periode (2016-
2018)171. Det reale BNP i euroområdet forventes at falde med 7,7 % i 2020 og 
stige igen med omkring 6,3 % i 2021. Trods dette forventes produktionen i 
2021 at være næsten 2 procentpoint lavere end i 2019. 

Kilde: Revisionsretten. 

  

                                                      
170 "Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times", november 2016, s. 64. 

171 "Economic Forecast Spring 2020: A deep and uneven recession, an uncertain recovery", Kommissionen, 6. maj 2020, s. 174. 
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Bilag IV - Oversigt over de første foranstaltninger på EU-niveau som reaktion på covid-19-krisen 

Institution Foranstaltning Beskrivelse 

Europa-Kommissionen 

Next Generation EU-
instrumentet 

Den 27. maj fremsatte Kommissionen som led i den nye EU-genopretningsplan med i alt 
1 850 milliarder euro forslag til Next Generation EU-instrumentet med et budget på 
750 milliarder euro. Next Generation EU er et nyt og enkeltstående genopretningsinstrument 
med udløbsdato den 31. december 2024, som skal integreres i den nye FFR for at beskytte 
folks eksistensgrundlag og fremme økonomisk genopretning og vækst. 

Midlerne til instrumentet skal rejses ved en midlertidig forhøjelse af loftet over egne 
indtægter, som skal gøre det muligt for EU at låne midler på de finansielle markeder. Midlerne 
skal herefter kanaliseres ud til medlemsstaterne via EU-programmer - 500 milliarder euro som 
tilskud og 250 milliarder euro som lån - og investeres under tre søjler: 

o Søjle 1 – Støtte til medlemsstaterne i deres genopretning, så de kommer ud af 
krisen med fornyet styrke - Der etableres en ny genopretnings- og resiliensfacilitet 
med at budget på 560 milliarder euro, indføres et nyt REACT-EU-initiativ med 
55 milliarder euro som supplement til medlemsstaternes samhørighedsstøtte og 
ydes støtte til den grønne omstilling. 

o Søjle 2 – Kickstarte økonomien og puste nyt liv i private investeringer - Der 
indføres et nyt solvensstøtteinstrument med 31 milliarder euro til mobilisering af 
private midler for at støtte virksomheder, InvestEU styrkes ved mere end fordobling 
af programmets kapacitet, og der oprettes en ny strategisk investeringsfacilitet 
under InvestEU med 15 milliarder euro for at øge EU's modstandsdygtighed og 
strategiske uafhængighed inden for centrale teknologier og værdikæder. 

o Søjle 3 – Lære af erfaringerne fra krisen - Der indføres et nyt EU for Sundhed-
program med 9,4 milliarder euro for at øge EU's beredskab med henblik på en 
sundhedskrise, rescEU-programmet og Horisont Europa forstærkes, og både 
instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og 
instrumentet for humanitær bistand styrkes. 

Investeringsinitiativet som 
reaktion på coronavirusset 

Initiativ til at støtte de mest berørte sektorer og de mest udsatte regioner i medlemsstaterne. 
Under dette initiativ bevilges der 37 milliarder euro fra de europæiske struktur- og 
investeringsfonde. 
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Institution Foranstaltning Beskrivelse 

Investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus sikrede yderligere fleksibilitet i 
udnyttelsen af EU-budgettet og supplerede med: 

o 28 milliarder euro fra strukturfondene for 2014-2020, som endnu ikke var bevilget 
til specifikke projekter 

o op til 800 millioner euro fra EU's solidaritetsfonde, som vil blive stillet til rådighed 
for de hårdest ramte medlemsstater. 

Midlertidige 
rammebestemmelser for 

statsstøtteforanstaltninger 

Der er fem typer støtte: 1) direkte støtte, selektive skattefordele og forskudsbetalinger, 
2) statsgarantier, 3) subventionerede offentlige lån til virksomheder, 
4) sikkerhedsforanstaltninger for banker, der kanaliserer statsstøtte til realøkonomien, og 
5) kortsigtede eksportkreditforsikringsordninger. 

Foranstaltningerne blev suppleret med støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling, 
opførelse og opgradering af testfaciliteter, produktion af relevante produkter til håndtering af 
coronaudbruddet, målrettede foranstaltninger vedrørende udsættelse af skatteindbetalinger 
og/eller suspension af socialsikringsbidrag og målrettede foranstaltninger vedrørende 
løntilskud til medarbejdere. 

Garanti til Den Europæiske 
Investeringsfond 

(EIF) 

1 milliard euro skal bevilges fra EU-budgettet som garanti til EIF for at sikre, at banker har 
tilstrækkelig likviditet til at dække små og mellemstore virksomheders og især små 
midcapselskabers kapitalbehov, nærmere bestemt: 

o 500 millioner euro fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringers (EFSI's) 
EU-garanti bevilget til COSME-lånegarantifaciliteten 

o 100 millioner euro fra EFSI's EU-garanti bevilget til InnovFin's SMV-garantifacilitet 
o 250 millioner euro fra EFSI's vindue for infrastruktur og innovation bevilget til 

støtteinstrumenter for SMV'er 
o 150 millioner euro til omfordeling inden for EFSI's SMV-vindue – fra langsigtede til 

kortsigtede tiltag. 

Finanspolitiske regler Støtte til medlemsstaterne ved at sikre, at de har tilstrækkelig likviditet, og ved at anvende 
fleksibiliteten i EU's finanspolitiske regler, navnlig ved at: 
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Institution Foranstaltning Beskrivelse 

o tage højde for yderligere udgifter som følge af covid-19-krisen i forbindelse med 
vurderingen af overholdelsen af EU's finanspolitiske regler 

o tilpasse den finanspolitiske indsats, der kræves af medlemsstaterne, ved at tage 
højde for deres landespecifikke situation i tilfælde af negativ vækst eller større fald i 
aktiviteten. 
Disse tiltag er blevet overflødige efter aktiveringen af SVP's generelle 
undtagelsesklausul. 

Støtte til mindskelse af risiciene 
for arbejdsløshed i en 

nødsituation 
(SURE) 

Et nyt initiativ, der skal yde finansiel bistand på i alt op til 100 milliarder euro i form af lån til 
alle medlemsstater med sikkerhed i et system med garantier fra medlemsstaterne. SURE vil 
hjælpe medlemsstaterne til primært at finansiere nationale kortsigtede 
arbejdsdelingsordninger og lignende foranstaltninger til bekæmpelse af risikoen for 
arbejdsløshed og indtægtstab og sekundært at finansiere nogle sundhedsrelaterede 
foranstaltninger, især på arbejdspladser. 

   

Den Europæiske Centralbank 

Pandeminødopkøbsprogram 
(PEPP) 

Et midlertidigt program for opkøb af private og offentlige værdipapirer på en fleksibel måde 
for at modvirke de økonomiske virkninger af covid-19-krisen. PEPP tegner sig for i alt 
750 milliarder euro og supplerer yderligere foranstaltninger til køb af aktiver, som tegner sig 
for 120 milliarder euro. 

Køb af virksomhedscertifikater Køb af virksomhedscertifikater af tilstrækkelig kreditkvalitet for at udvide de belånbare 
aktiver i forbindelse med ECB's markedsoperationer. 

Markedsoperationer 
Tilrådighedsstillelse af op til 3 billioner euro i likviditet via markedsoperationer, især billige 
lån til banker, kendt som langfristede markedsoperationer, og lempede vilkår for eksisterende 
"målrettede" udlånsprogrammer. 

Europæiske 
banktilsynsmyndigheder 

Frigivelse af omkring 120 milliarder euro i ekstra bankkapital, som kan støtte en betydelig 
udvidelse af kapaciteten i euroområdets banker: 
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Institution Foranstaltning Beskrivelse 

o Kapital- og likviditetsbuffere – ECB vil tillade, at banker midlertidigt arbejder med 
lavere kapitalniveauer end fastsat i søjle 2-vejledningen og reglerne om 
kapitalbevaringsbufferen og LCR. 

o Kapitalsammensætning i forbindelse med søjle 2-krav – Banker vil få mulighed for 
delvis at bruge kapitalinstrumenter, der ikke kan betragtes som egentlig kernekapital, 
for at opfylde søjle 2-kravene. Hermed fremskyndes en foranstaltning, der først skulle 
være trådt i kraft i januar 2021 i forbindelse med det reviderede kapitalkravsdirektiv 
(CRD V). 

o Tilsynsforanstaltninger – ECB vil også overveje operationel fleksibilitet i 
gennemførelsen af bankspecifikke tilsynsforanstaltninger. 

Den Europæiske Investeringsbank 

Støtte til SMV'er 

EIB/EIF sigter mod at dække SMV'ernes kortfristede finansieringsbehov som følge af covid-19 
ved hjælp af: 
o garantiordninger for banker baseret på eksisterende programmer til øjeblikkelig 

anvendelse, som skal mobilisere op til 8 milliarder euro i støtte 
o likviditetslinjer for banker, som skal sikre yderligere 10 milliarder euro i 

driftskapitalstøtte til SMV'er og midcapselskaber 
o programmer for opkøb af værdipapirer med sikkerhed i aktiver for at overføre risikoen 

vedrørende porteføljer af SMV-lån og dermed mobilisere yderligere 10 milliarder euro i 
støtte. 

EIB's garantifond 

Oprettelse af en paneuropæisk garantifond på 25 milliarder euro for at mobilisere op til 
200 milliarder euro i investeringer til at støtte realøkonomien via lokale banker og andre 
finansielle formidlere. Fonden vil blive finansieret af EU-medlemsstaterne i et forhold 
svarende til deres aktieandel i EIB. 

Den europæiske 
stabilitetsmekanisme 

Pandemikrisehjælp 
(PCS) 

Baseret på ESM's kreditlinje med skærpede betingelser vil pandemikrisehjælpen kunne yde 
støtte svarende til 2 % af et eurolands økonomiske produktion til dækning af nogle af 
omkostningerne ved covid-19-krisen (i alt omkring 240 milliarder euro, hvis alle 19 lande 
trækker på kreditlinjen). 
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Institution Foranstaltning Beskrivelse 

Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger 

Foranstaltninger til at sikre 
forretningskontinuitet, finansiel 

stabilitet og 
forbrugerbeskyttelse 

Foranstaltningerne - f.eks. anbefalinger om tilsynsmæssig fleksibilitet vedrørende frister for 
rapportering og offentlig oplysning - tager sigte på at hjælpe forsikringsselskaber til fortsat at 
kunne betjene deres kunder. Endvidere har EIOPA i lyset af den generelle usikkerhed om 
krisens omfang og varighed tilskyndet forsikringsselskaber og pensionskasser til at anlægge en 
forsigtig tilgang og afbøde effekten af covid-19, f.eks. ved midlertidigt at suspendere alle 
diskretionære udbyttebetalinger og aktietilbagekøb med det formål at bevare kapital og 
bidrage til finansiel stabilitet. Endelig har EIOPA anmodet forsikringsselskaberne om at angive, 
hvilke af deres produkter der er påvirket af covid-19, og overveje forholdsmæssige 
afhjælpende foranstaltninger i tilfælde, hvor kunder potentielt behandles uretfærdigt. 

Kilde: Revisionsretten. 
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Bilag V - Oversigt over de vigtigste typer 
statsstøtteforanstaltninger som reaktion på covid-19-krisen 

Foranstaltning Beskrivelse 

Tilskud og kapitaltilførsler 

Mål: at opfylde virksomhedernes presserende behov for likviditet 

Tærskel: 800 000 euro pr. virksomhed (samlet nominel værdi af 
foranstaltningerne)/120 000 euro pr. virksomhed i fiskeri- og 
akvakultursektoren/100 000 euro pr. virksomhed inden for produktion 
af landbrugsprodukter. 

Subventionerede 
(offentlige) lån 

Mål: at sikre, at banker fortsat yder lån til virksomheder, så disse kan 
dække deres umiddelbare driftskapital- og investeringsbehov 

Tærskel: Der ydes kun rentefri lån op til 800 000 euro (nominel værdi). 

Garantier 
Mål: at støtte virksomheder i vanskeligheder 

Tærskel: I forbindelse med lån på op til 800 000 euro (nominel værdi) 
kan garantierne dække op til 100 %. 

Kreditforsikring 

Mål: at beskytte europæiske eksportører mod risikoen for en 
udenlandsk købers manglende betaling 

Tærskel: Som følge af coronavirusudbruddet er alle medlemsstaterne 
midlertidigt fjernet fra listen over lande med "ordinære risici". 

Skattefordele og 
tilbagebetalingspligtige 

forskud 

Mål: at støtte de sektorer, regioner og virksomheder, der er hårdest 
ramt af krisen 

Tærskel: Jf. tilskud og kapitaltilførsler. 

Løntilskud og udskydelse 
af socialsikringsbidrag 

Mål: at støtte virksomheder i de sektorer og regioner, der er hårdest 
ramt af krisen, og som ellers ville være nødsaget til at afskedige 
medarbejdere 

Tærskel: Ingen EU-tærskler. 

Sektorspecifikke 
foranstaltninger: banker 

Mål: at give incitamenter til kreditinstitutter, der spiller en afgørende 
rolle med hensyn til at understøtte den økonomiske aktivitet i EU. 

Tærskel: Ingen EU-tærskler. 

Foranstaltninger for 
privatpersoner 

Mål: at erstatte indtægtstab 

Tærskel: Ingen EU-tærskler. 

Kilde: Europa-Kommissionen. 
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Glossar 
Afvikling: Velordnet likvidation af en nødlidende finansiel institution for at sikre 
videreførelse af dens væsentlige funktioner, bevare den finansielle stabilitet og 
beskytte offentlige midler ved at begrænse behovet for offentlig finansiel støtte. 

Banker: Ved banker forstås i denne analyse kreditinstitutter og investeringsselskaber, 
der er omfattet af den relevante EU-lovgivning. 

Banktilsyn: Overvågning af banker og træfning af egnede tilsynsforanstaltninger for at 
sikre, at de opererer sikkert, forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler 
og lovgivning. 

Eurosystemet: Samlebetegnelse for ECB og de nationale centralbanker i de 
medlemsstater, der har indført euroen. 

Finansiel bistand: Finansiel EU-støtte (såsom lån) der ydes til lande i finansielle 
vanskeligheder for at genoprette den makroøkonomiske eller finansielle stabilitet og 
sikre, at de kan opfylde deres forpligtelser vedrørende den offentlige sektor og 
betalingsbalancen. 

Finansielt marked: Et marked for salg og køb af finansielle aktiver såsom aktier, 
obligationer, valuta og derivater. 

Gearingsgrad: Størrelsen af en banks aktiver og ikkebalanceførte forpligtelser, uden 
risikovægtning, sammenlignet med dens kapitalgrundlag (defineret som kernekapital). 

Kapitalkrav: Det kapitalgrundlag, en bank skal have i forhold til sine risikovægtede 
aktiver, så den er forberedt på at håndtere uventede tab. 

Makroprudentielt tilsyn (makrotilsyn): Tilsyn med stabiliteten i et finansielt system 
som helhed. 

Mikroprudentielt tilsyn (mikrotilsyn): Tilsyn med fokus på individuelle finansielle 
institutioner som bestanddele i et finansielt system. 

Misligholdt lån: Et lån, der ikke er blevet afdraget på i et nærmere bestemt tidsrum 
(normalt 90 dage), eller hvor der er dokumentation for, at det næppe vil blive 
tilbagebetalt fuldt ud. 

National kompetent myndighed: Et nationalt organ med ansvar for tilsyn med visse 
finansielle enheder og markeder (såsom banker, forsikringsselskaber, pensionskasser, 
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investeringsfonde og markedsinfrastrukturer) med beføjelser til at varetage bestemte 
opgaver. 

Rekapitalisering: Tilførsel af kapital til en virksomhed for at forbedre dens forhold 
mellem egenkapital og gæld. 

Solvenskapitalkrav: Det kapitalgrundlag, som forsikrings- og genforsikringsselskaber i 
EU skal have. 

Statsgæld: Penge, som centralregeringen skylder indenlandske og udenlandske 
långivere. Dette omfatter somme tider gæld i statsejede virksomheder og 
socialsikringsordninger. 

Statsstøtte: Direkte eller indirekte statslig støtte til en virksomhed eller organisation, 
som giver denne en fordel i forhold til dens konkurrenter. 

Stresstest: En simulationsøvelse til vurdering af en finansiel institutions evne til at 
modstå forskellige krisescenarier. 

Vurdering af, om en bank er nødlidende eller forventeligt nødlidende: En 
banktilsynsmyndigheds vurdering af, om en bank befinder sig i en eller flere af 
følgende situationer: i) den overtræder eller kan forventes snart at overtræde visse 
lovkrav på en måde, der berettiger inddragelse af dens autorisation, ii) dens aktiver er 
eller forventes i nær fremtid at være mindre end dens passiver, iii) den er eller kan 
forventes snart at være ude af stand til at betale sin gæld eller andre forpligtelser, når 
disse forfalder, iv) den har behov for ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige. 
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Forkortelser: 
AIF: Alternativ investeringsfond 

BNP: Bruttonationalprodukt 

CCP: Central modpart (Central Counterparty) 

CRD: Kapitalkravsdirektivet 

CRR II: Den reviderede kapitalkravsforordning 

CRR: Kapitalkravsforordningen 

EBA: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 

ECB: Den Europæiske Centralbank 

ECFIN: Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender 

EDIS: En europæisk indskudsforsikringsordning (European Deposit Insurance Scheme) 

EFB: Det Europæiske Finanspolitiske Råd (European Fiscal Board) 

EFSF: Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet 

EFSI: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

EFSM: Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme 

EIF: Den Europæiske Investeringsfond 

EIOPA: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 

ESA'er: Europæiske tilsynsmyndigheder 

ESFS: Det Europæiske Finanstilsynssystem 

ESM: Den europæiske stabilitetsmekanisme 

ESMA: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

ESRB: Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 

EU: Den Europæiske Union 
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FAIF-direktivet: Direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde 

FISMA: Kommissionens Generaldirektorat for Finansiel Stabilitet, Finansielle 
Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen 

FSB: Rådet for Finansiel Stabilitet 

FTM: Den fælles tilsynsmekanisme 

GD: Generaldirektorat 

IAIS: Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation 

IFRS: International Financial Reporting Standard 

IMF: Den Internationale Valutafond 

IORP II-direktivet: Direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter 
og tilsynet hermed 

IORP: Arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse 

LCR: Likviditetsdækningsgrad (Liquidity Coverage Ratio) 

MiFID: Direktivet om markeder for finansielle instrumenter 

MiFIR: Forordningen om markeder for finansielle instrumenter 

OMT: Direkte monetær transaktion (Outright Monetary Transaction) 

OTC: Over-the-Counter (uofficielt marked) 

PCS: Pandemikrisehjælp (Pandemic Crisis Support) 

PEPP: Pandeminødopkøbsprogram (Pandemic Emergency Purchase Programme) 

PMU: Proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer 

SMV'er: Små og mellemstore virksomheder 

Solvens II: Direktivet om adgang til og udøvelse af forsikrings og 
genforsikringsvirksomhed 

SRB: Den Fælles Afviklingsinstans 

SRM: Den fælles afviklingsmekanisme 
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SURE: Støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation 

SVP: Stabilitets- og vækstpagten 
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Holdet bag 
Revisionsrettens analyse - Hvordan EU har lært af erfaringerne fra finanskrisen og 
statsgældskrisen i 2008-2012 

Denne analyse er vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af 
Revisionsretten. Arbejdet blev udført under ledelse af Ivana Maletić, medlem af 
Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Sandra Diering, kabinetsassistent Tea 
Japunčić, ledende administrator Paul Stafford, opgaveansvarlig Jacques Sciberras og 
revisorerne Mathias Blaas og Adrian Savin. 

Som følge af covid-19-pandemien og de strenge krav om at blive hjemme kunne der 
ikke tages et billede af holdet. 
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