DOKONČOVÁNÍ EVROPSKÉ
HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE
Příspěvek Komise k agendě lídrů
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

MECHANISMUS JIŠTĚNÍ PRO BANKOVNÍ UNII
„Na společném jištění pro bankovní unii se naše členské státy dohodly, aby
byla zaručena důvěryhodnost jednotného mechanismu pro řešení krizí.
Toto jištění by se použilo jen v krajním případě, aby naši daňoví poplatníci
nemuseli platit za banku v problémech. Tím se pak posílí důvěra ve stabilitu
eura. Jde o zásadní prvek pro dokončení bankovní unie.“
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker

Komise předkládá sdělení s vizí, jak lze v současném i budoucím rámci veřejných financí EU rozvíjet některé rozpočtové
funkce, které mají zásadní význam pro eurozónu i pro celou EU. Jedním z prvků může být vytvoření mechanismu jištění pro
bankovní unii.

MECHANISMUS JIŠTĚNÍ PRO BANKOVNÍ UNII
Mechanismus jištění je „záchranná síť“. V kontextu bankovní unie by se mechanismus jištění aktivoval v případě, kdy i poté,
co akcionáři a věřitelé bank nuceně ponesou ztráty, nebude mít Jednotný fond pro řešení krizí dočasně dost prostředků na
usnadnění spořádaného řešení problémů dotčených bank.
Na vytvoření mechanismu jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí se členské státy dohodly v roce 2013. Ani po čtyřech
letech ale toto jištění ještě není funkční. Předseda Komise Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2017 zdůraznil, že vytvoření
plně funkčního jištění je prioritou. Komise navrhuje, aby mechanismus jištění byl součástí budoucího Evropského měnového
fondu. Půjde o důležitý krok na cestě k dokončení bankovní unie.

Prvky mechanismu jištění
▶ Zvyšuje důvěru v evropský bankovní sektor, neboť funguje jako prostředek pro krajní nouzi, pokud by nastaly nepříznivé
podmínky.
▶ Aktivuje se v případech, kdy prostředky Jednotného fondu pro řešení krizí dočasně nestačí k financování při řešení problémů jedné nebo více bank.
▶ Posílením mechanismu pro řešení problémů bank a zpětným získáním nákladů od bankovního sektoru zajišťuje, že řešení
problémů bank nebudou muset zaplatit daňoví poplatníci.

JAKÁ KRITÉRIA BY MECHANISMUS JIŠTĚNÍ MĚL SPLŇOVAT?
▶ Fiskálně neutrální – veškeré výplaty z mechanismu jištění by měly být získány zpět od daného odvětví.
▶ Přiměřená velikost, aby mohl působit jako důvěryhodná záchranná síť.
▶ Prostředky by měly být k dispozici rychle, pokud je třeba řešit problém banky.
▶ K dispozici i členským státům mimo eurozónu, které se účastní bankovní unie.

JAK BUDE MECHANISMUS JIŠTĚNÍ FUNGOVAT?
▶ V případě potřeby bude rychle aktivován.
▶ Evropský měnový fond poskytne úvěrové linky a/nebo záruky Jednotnému výboru pro řešení krizí.
▶ Paralelní úvěrové facility od členských států mimo eurozónu, které se účastní bankovní unie.
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