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EN BAGSTOPPER FOR BANKUNIONEN
”Vores medlemsstater nåede til enighed om en fælles bagstopper for
bankunionen for at sikre pålideligheden af Den Fælles Afviklingsmekanisme.
Denne bagstopper vil udelukkende blive anvendt som en sidste udvej for at
beskytte skatteborgerne mod at skulle betale for en nødlidende bank. Det
vil på sin side øge tilliden til euroens stabilitet. Det er et afgørende element
af gennemførelsen af bankunionen.”
Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker

Kommissionen har fremlagt en meddelelse med visioner for, hvordan nogle bestemte budgetmæssige funktioner, som er
afgørende for euroområdet og EU som helhed, kan udvikles inden for rammerne af EU’s nuværende og fremtidige offentlige
finanser. En af løsningerne kunne være at skabe en bagstopper for bankunionen.

EN BAGSTOPPER FOR BANKUNIONEN
En bagstopper fungerer som et ”sikkerhedsnet”. Hvad angår bankunionen vil bagstopperen blive aktiveret, hvis Den Fælles
Afviklingsfond, selv efter at bankens aktionærer og kreditorer har hæftet for tab, midlertidigt ikke har tilstrækkelige ressourcer til at sørge for en velordnet afvikling af den nødlidende bank.
Medlemsstaterne enedes i 2013 om at oprette en bagstopper for Den Fælles Afviklingsfond. Fire år senere er denne bagstopper endnu ikke taget i brug. I sin tale om Unionens tilstand understregede kommissionsformand Jean-Claude Juncker
behovet for hurtigst muligt at få indført en sådan bagstopper. Kommissionen foreslår at integrere bagstopperen i den kommende europæiske monetære fond. Det vil markere et vigtigt skridt i retning af gennemførelse af bankunionen.

Kendetegn ved bagstopperen
▶ Den øger tilliden til den europæiske banksektor, idet den fungerer som en sidste nødløsning under mindre gunstige
omstændigheder
▶ Den aktiveres, når Den Fælles Afviklingsfond midlertidigt ikke har tilstrækkelige ressourcer til at finansiere afviklingen af
én eller flere nødlidende banker
▶ Den sørger for, at skatteborgerne ikke skal betale for afviklingen af banker, idet den styrker afviklingsmekanismen og
samtidig tilbagesøger udgifter fra banksektoren

HVILKE KRITERIER SKAL BAGSTOPPEREN OPFYLDE?
▶ Den skal være budgetneutral – enhver udbetaling fra bagstopperen skal betales tilbage af banksektoren
▶ Den skal være af en passende størrelse, så den kan fungere som et pålideligt sikkerhedsnet
▶ Midlerne skal straks stilles til rådighed ved afviklingen af en bank
▶ Den skal være åben for de medlemsstater uden for euroområdet, som deltager i bankunionen

HVORDAN FUNGERER BAGSTOPPEREN?
▶ Den vil hurtigt kunne aktiveres, når det er nødvendigt
▶ Den europæiske monetære fond vil udstede en kreditlinje og/eller garantier til Den Fælles Afviklingsinstans
▶ Den vil fungere parallelt med lånefaciliteter fra medlemsstater uden for euroområdet, som deltager i bankunionen.
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