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МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДКРЕПА ЗА БАНКОВИЯ СЪЮЗ
„Общият механизъм за подкрепа за банковия съюз бе договорен от
държавите членки с цел да се гарантира надеждността на Единния
механизъм за преструктуриране. Механизмът ще се използва само
в краен случай, така че данъкоплатците да бъдат предпазени от
поемане на финансово бреме за банки в затруднение. Така ще се засили
доверието в стабилността на еврото. Това е съществен елемент от
завършването на банковия съюз“.
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия

Комисията представя съобщение, в което е изведена перспективата за развитие на бюджетните функции, които са от възлово
значение за еврозоната и ЕС като цяло, в рамките на публичните финанси на ЕС както днес, така и в бъдеще. Един от елементите за това би могло да бъде създаването на механизъм за подкрепа за банковия съюз.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДКРЕПА ЗА БАНКОВИЯ СЪЮЗ
Механизъм за подкрепа означава „предпазна мрежа“. В контекста на банковия съюз механизмът за подкрепа би бил задействан само в случаите, когато дори след поемането на загуби от акционерите и кредиторите на банката в затруднение, Единният фонд за преструктуриране изпитва временен недостиг на ресурси, за да осигури безпрепятственото ѝ преструктуриране.
Създаването на механизма за подкрепа на Единния фонд за преструктуриране бе договорено от държавите членки през 2013
г. Четири години по-късно той все още не е факт. В речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза от 2017 г. е подчертана необходимостта от приоритетно привеждане в действие на такъв механизъм за подкрепа. Комисията предлага той да
се превърне в част от бъдещия Европейски паричен фонд. Това ще бъде важна стъпка към завършването на банковия съюз.

Характеристики на механизма за подкрепа
▶ Укрепва доверието в европейския банков сектор чрез възможността да се използва в краен случай при настъпването на
по-неблагоприятни условия.
▶ Задейства се, когато Единният фонд за преструктуриране изпитва временен недостиг на ресурси, за да финансира преструктурирането на една или повече банки в затруднение.
▶ Гарантира, че данъкоплатците няма да поемат финансовото бреме за преструктурирането на банките в затруднение, чрез
укрепване на механизма за преструктуриране и събиране на разходите обратно от банковия сектор.

НА КАКВИ КРИТЕРИИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ МЕХАНИЗМЪТ ЗА ПОДКРЕПА?
▶ Фискална неутралност — използваните средства за подкрепа следва да бъдат събрани обратно от банковия сектор.
▶ Подходящ размер на средствата — достатъчен, за да изиграе ролята на надеждна „предпазна мрежа“.
▶ Бърз достъп до средствата в случай на банково преструктуриране.
▶ Възможност да се използва от държавите членки извън еврозоната, които участват в банковия съюз.

КАК ЩЕ РАБОТИ МЕХАНИЗМЪТ ЗА ПОДКРЕПА?
▶ Бързо задействане при необходимост.
▶ Кредитна линия и/или гаранции, предоставени от Европейския паричен фонд на Единния съвет за преструктуриране.
▶ Паралелни кредитни механизми от държавите членки извън еврозоната, които участват в банковия съюз.
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Цел: до средата на 2018 г. Европейският
парламент и Съветът да постигнат
споразумение относно механизма
за подкрепа на Единния фонд за
преструктуриране.
Цел: до 2019 г. механизмът за подкрепа да започне
да функционира
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