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Eduaruanne pangandusliidu kohta

I.

SISSEJUHATUS

1.

Käesoleva märkuse addendum’is esitatud pangandusliidu eduaruandes käsitletakse järgmist: i)
Rumeenia eesistumise ajal tehtud edusammud riskivähendamis- ja muude meetmetega, nagu on
kirjeldatud pangandusliidu väljakujundamist käsitlevas 2016. aasta juuni tegevuskavas, ja ii)
Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomist käsitleva komisjoni ettepaneku üle peetud arutelu
tulemus. Aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas on eesistuja hinnangul edenenud töö
pangandusliidu tugevdamise meetmetega.
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2.

Seoses riskivähendamismeetmetega esitas komisjon 23. novembril 2016 seadusandlike
meetmete paketi riskide vähendamiseks (panganduspakett). 16. aprillil 2019 võttis Euroopa
Parlament vastu oma esimese lugemise seisukoha komisjoni ettepanekute kohta ja nõukogu
kiitis tekstid heaks 14. mail. Vastuvõetud õigusaktid allkirjastati 20. mail 2019 ja need
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas juunis. Õigusaktid jõustuvad 20 päeva möödumisel
nende avaldamisest.

3.

Vastuseks nõukogu üleskutsele võtta täiendavaid meetmeid viivislaenude probleemi
käsitlemiseks ELis, nagu on esitatud tema 2017. aasta juulis vastu võetud tegevuskavas
viivislaenude vähendamiseks Euroopas, tegi komisjon 2018. aasta märtsis ettepaneku
viivislaenude küsimusi käsitlevate seadusandlike ja muude kui seadusandlike meetmete paketi
kohta, mis hõlmab määruse eelnõu viivisnõuete kahju miinimumkatte kohta uute
viivislaenudeks muutuvate laenude puhul (viivislaenude usaldatavusjärelevalve
kaitsemehhanismi määrus) ning direktiivi eelnõu krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste
sissenõudmise kohta. Direktiiv koosneb kahest osast: i) viivislaenude ostmiseks teiseste
turgude väljaarendamine ja ii) tagatistest tulenevate kohustuste kiirendatud kohtuväline
täitmisele pööramine.

4.

Poliitiline kokkulepe viivislaenude usaldatavusjärelevalve kaitsemehhanismi määruses
saavutati juba Austria eesistumise ajal. Teksti lõplik vastuvõtmine kaasseadusandjate poolt ja
allkirjastamine toimub Rumeenia eesistumise ajal. Määrus avaldati Euroopa Liidu Teatajas
aprillis ja see jõustus 28. aprillil.

5.

27. märtsil 2019 kiitis alaliste esindajate komitee heaks volituse Euroopa Parlamendiga
läbirääkimiste pidamiseks viivislaenude direktiivi selle osa üle, mis käsitleb viivislaenude
ostmiseks teiseste turgude väljaarendamist.

6.

Töö selle osaga, mis puudutab tagatistest tulenevate kohustuste kiirendatud kohtuvälist
täitmisele pööramist, käib nõukogu töörühmas edasi.
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7.

Seoses Euroopa hoiuste tagamise skeemiga jätkas eesistujariik Rumeenia tööd tehnilisel
tasandil, võttes aluseks eelmiste eesistujariikide saavutatud edusammud. Ajutine
pangandusliidu tugevdamise töörühm kohtus 2019. aasta esimesel poolaastal ühel korral.
Peamised arutelud, mis puudutavad Euroopa hoiuste tagamise skeemi üle poliitiliste
läbirääkimiste pidamiseks vajalikku tegevuskava, on peetud Euroopa hoiuste tagamise skeemi
kõrgetasemelises töörühmas.

II. KOKKUVÕTE

Eespool toodut silmas pidades palutakse alaliste esindajate komiteel soovitada nõukogul
kinnitada käesoleva märkuse addendum’is esitatud eduaruanne.

___________________

9729/19

rr/TAR/nr
ECOMP.1.B.

3

ET

