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neuvoston (Ecofin) päätelmät 10.–11. joulukuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta varten.
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LIITE

Neuvoston päätelmät

finanssialan irtautumisstrategioista

1. Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet monia erilaisia poikkeuksellisia tukitoimia rahoitusvakauden 

palauttamiseksi ja talouden elpymisen tukemiseksi. Neuvosto PANEE MERKILLE, että 

nämä välineet ovat toimineet tehokkaasti finanssikriisin aiheuttamien ongelmien 

käsittelyssä. Tässä yhteydessä neuvosto KOROSTAA, että elpyminen on silti vielä 

epävarmaa ja että tässä vaiheessa, kuitenkin kunkin jäsenvaltion tilanne huomioon ottaen, 

olisi ennenaikaista ryhtyä purkamaan tukijärjestelmiä.

2. Neuvosto PAINOTTAA myös sitä, että pankkien on jatkettava työskentelyä taseidensa 

selvittämiseksi ja riskinkantokykynsä lujittamiseksi, ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että tätä tuetaan voimakkailla kannustimilla. Neuvosto PAINOTTAA lisäksi, että julkisista 

varoista myönnettäviä tukia ja pankin saamaa voittoa olisi käytettävä pääomapuskurien 

muodostamiseen eikä pankin maksamien osinkojen tai palkkioiden kasvattamiseen. 

Neuvosto KEHOTTAA jäsenvaltioita sisällyttämään rahoitusmarkkinoiden vakautta 

seuraavan elimen (FSB) periaatteet pikaisesti kansallisiin rakenteisiinsa ja KEHOTTAA 

finanssialaa panemaan nämä vastuulliset palkkiokäytännöt välittömästi täytäntöön. 

Neuvosto PYYTÄÄ komissiota raportoimaan sille säännöllisesti vastuullisen 

palkkiopolitiikan täytäntöönpanosta sen tulevissa istunnoissa.

3. Neuvosto KEHOTTAA Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa (CEBS) antamaan 

vähintään kuuden kuukauden välein lisätietoja pankkijärjestelmien taseiden kestävyydestä, 

etenkin varojen laadun ja pääoman riittävyyden osalta. Olisi annettava stressitesteillä saatuja 

tietoja siitä, missä määrin EU:n pankit ovat riippuvaisia julkisesta tuesta sekä siitä, paljonko 

pääomaa on käytettävissä lisälainanantoon irtautumisstrategioiden puitteissa.
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4. Neuvosto KATSOO, että on asianmukaista alkaa suunnitella strategiaa eri tukitoimien 

lopettamiseksi vaiheittain avoimella ja koordinoidulla tavalla.

5. Neuvosto HYVÄKSYI lokakuussa koordinoitua finanssipoliittista irtautumisstrategiaa 

koskevat yleiset periaatteet. Strategian soveltaminen olisi aloitettava viimeistään vuonna 

2011 edellyttäen, että komission ennusteet osoittavat elpymisen vahvistuvan edelleen ja 

kehittyvän itseään ylläpitäväksi. Tarvitaan kuitenkin laajapohjaisempia 

irtautumisstrategioita, joissa otetaan huomioon myös rahoitustukitoimien purkamisen tarve.

6. Tätä taustaa vasten neuvosto on YHTÄ MIELTÄ seuraavista rahoitustukitoimien 

irtautumisstrategioita koskevista periaatteista:

· Julkisten tukitoimijärjestelmien vaiheittainen lopettaminen olisi koordinoitava 

asianmukaisesti jäsenvaltioiden välillä kielteisten ulkoisvaikutusten välttämiseksi 

maakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen. Tässä suhteessa koordinoidun strategian 

tulisi perustua seuraaviin tekijöihin:

o riittävien kannustimien tarjoaminen kilpailluille markkinoille palaamiseksi;

o tukitoimien vaiheittaista purkamista koskevista aikeista käytävä 

ennakkotiedonvaihto; komission olisi keskitetysti koottava jäsenvaltioiden 

antamat tiedot ja saatettava ne säännönmukaisesti kaikkien jäsenvaltioiden 

saataville;

o avoimuus julkista sektoria ja finanssialaa kohtaan;

o rahoitusjärjestelmän vakauden arviointi.
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· Irtautumisen ajoituksessa olisi otettava huomioon monia eri elementtejä, kuten 

makrotalouden ja finanssialan vakaus, luottokanavien toiminta, 

järjestelmäriskiarviointi sekä pankkien oma normaali rytmi tukitoimien lopettamiseksi. 

Koska kriisi on vaikuttanut jäsenvaltioihin ja niiden finanssialaan eri tavoin, 

jäsenvaltioiden erityisolosuhteet tulisi ottaa huomioon ja näin ollen sallia niiden 

lopettaa tukijärjestelmät eri ajankohtina kuitenkin niin, että riittävä kilpailutaso säilyy.

· Kunkin jäsenvaltion olosuhteista riippuen tuen vaiheittaisen lopettamisen tulisi alkaa 

valtiontakauksista. Takausjärjestelmien toiminnan vaiheittainen lopettaminen 

vauhdittaisi vakavaraisten pankkien irtautumista ja kannustaisi muita pankkeja 

korjaamaan heikkoja kohtiaan.

· Yksittäisten toimien lopettamisessa on otettava huomioon oikeudellinen kehys, 

mukaan lukien asiaankuuluvat valtiontukipäätökset, jotka muodostavat yhtenäiset 

puitteet irtautumiselle.

· Valtiontuen lopettamisen yhteydessä olisi myös otettava huomioon oikeutettu tavoite 

pitää julkisten varojen mahdolliset menetykset mahdollisimman pienenä.

7. Lopuksi neuvosto PYYTÄÄ talous- ja rahoituskomiteaa seuraamaan yhteistyössä 

komission, CEBS:n ja EKP:n kanssa asian kehitystä tiiviisti ja jatkamaan julkisten 

tukijärjestelmien vaiheittaista lopettamista koskevien vaihtoehtoisten etenemistapojen 

käsittelyä. Talous- ja rahoituskomitean olisi raportoitava neuvostolle asian edistymisestä 

helmikuuhun 2010 mennessä ja siitä lähtien säännöllisesti.

_______________


