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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
«Ο κοινός μηχανισμός ασφαλείας για την Τραπεζική Ένωση συμφωνήθηκε από τα κράτη
μέλη μας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης.
Αυτός ο μηχανισμός ασφαλείας θα παρεμβαίνει μόνον ως έσχατο μέσο, για την προστασία
των φορολογουμένων μας από την επιβάρυνσή τους με το κόστος πτώχευσης μιας τράπεζας.
Η ύπαρξη της δυνατότητας αυτής θα ενισχύσει με τη σειρά της την εμπιστοσύνη στη
σταθερότητα του ευρώ. Πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής
Ένωσης.»
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ανακοίνωση που καθορίζει ένα όραμα για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες δημοσιονομικές λειτουργίες
που είναι απαραίτητες για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ στο σύνολό της μπορούν να αναπτυχθούν εντός του πλαισίου των παρόντων
και μελλοντικών δημόσιων οικονομικών της ΕΕ. Ένα από τα στοιχεία του εγχειρήματος αυτού θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός
μηχανισμού ασφαλείας για την Τραπεζική Ένωση.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο μηχανισμός ασφαλείας είναι ένα «δίχτυ ασφαλείας». Στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης, η λειτουργία του μηχανισμού ασφαλείας
θα ενεργοποιείται όταν, ακόμη και μετά την ανάληψη των ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές των τραπεζών, το Ενιαίο Ταμείο
Εξυγίανσης δεν διαθέτει, προσωρινά, πόρους για να διευκολύνει την εύρυθμη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών.
Η δημιουργία ενός μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη το 2013. Μετά από τέσσερα χρόνια ο εν λόγω μηχανισμός ασφαλείας εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Στην ομιλία του προέδρου Juncker για την κατάσταση
της Ένωσης το 2017 τονίζεται ότι η ανάγκη λειτουργίας του εν λόγω μηχανισμού ασφαλείας αποτελεί θέμα προτεραιότητας. Η Επιτροπή
προτείνει να καταστεί ο μηχανισμός ασφαλείας τμήμα του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού ασφαλείας
▶ Ενισχύει την εμπιστοσύνη στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, λειτουργώντας ως έσχατη λύση σε περίπτωση λιγότερο ευνοϊκών συνθηκών.
▶ Ενεργοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης δεν διαθέτει προσωρινά επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης μίας ή περισσότερων υπό πτώχευση τραπεζών.
▶ Διασφαλίζει ότι οι φορολογούμενοι δεν καλούνται να πληρώσουν για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών, μέσω της ενίσχυσης του μηχανισμού εξυγίανσης και παράλληλης ανάκτησης του κόστους από τον τραπεζικό τομέα.

ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
▶ Δημοσιονομικά ουδέτερος — κάθε εκταμίευση από τον μηχανισμό ασφαλείας θα πρέπει να ανακτάται από τον κλάδο.
▶ Επαρκές μέγεθος ώστε να λειτουργεί ως αξιόπιστο δίχτυ ασφαλείας.
▶ Άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια κατά την εξυγίανση μιας τράπεζας.
▶ Διαθέσιμος σε κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
▶ Θα ενεργοποιείται ταχέως, εφόσον χρειαστεί.
▶ Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα παρέχει πιστωτικό όριο και/ή εγγυήσεις προς το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης.
▶ Παράλληλες πιστωτικές διευκολύνσεις από κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση.
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Στόχος: Έως τα μέσα του 2018, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με
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