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PANGANDUSLIIDU KAITSEMEEDE
„Et tagada ühtse kriisilahendusmehhanismi usaldusväärsus, leppisid meie
liikmesriigid kokku pangandusliidu ühise kaitsemeetme loomises. Seda
kasutataks viimase võimalusena, et säästa maksumaksjaid raskustes oleva
panga päästmisest. See omakorda tugevdab usaldust euro stabiilsuse
vastu. See on pangandusliidu loomise lõpuleviimise oluline element.“
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker

Komisjon esitab teatises visiooni sellest, kuidas teatavaid eelarvefunktsioone, mis on vajalikud euroala ja ELi kui terviku
jaoks, saab edasi arendada ELi tänase ja homse avaliku rahanduse raamistikus. Üks selline element võiks olla pangandusliidu jaoks kaitsemeetme loomine.

PANGANDUSLIIDU KAITSEMEEDE
Kaitsemeede toimib nn turvavõrguna. Pangandusliiduga seoses aktiveeritaks see juhul, kui isegi pärast seda, kui panga
aktsionärid ja võlausaldajad on võtnud kahju enda kanda, ei ole ühtsel kriisilahendusfondil ajutiselt piisavalt ressursse, et
lihtsustada raskustesse sattunud panga kriisi nõuetekohast lahendamist.
Ühtse kriisilahendusfondi jaoks kaitsemeetme loomises leppisid liikmesriigid kokku 2013. aastal. Ka neli aastat hiljem ei
ole kaitsemeede veel rakendunud. President Juncker rõhutas oma kõnes Euroopa Liidu olukorrast 2017. aastal, et sellise
kaitsemeetme käivitamine on esmatähtis. Komisjon teeb ettepaneku muuta kaitsemeede tulevase Euroopa Valuutafondi
osaks. See on oluline samm pangandusliidu lõpuleviimise suunas.

Kaitsemeetme põhijooned
▶ suurendab usaldust Euroopa pangandussektori vastu ja seda kasutataks viimase võimalusena ebasoodsate tingimuste
realiseerumise korral;
▶ kasutatakse olukorras, kus ühtsel kriisilahendusfondil ajutiselt napib ressursse ühe või mitme raskustes panga kriisi
lahendamiseks;
▶ tagab, et maksumaksjad ei pea maksma raskustes panga kriisi lahendamise eest, tugevdades selleks kriisilahendusmehhanismi, samal ajal kui kulud nõutakse sisse pangandussektorilt.

MILLISTELE KRITEERIUMIDELE PEAKS KAITSEMEEDE VASTAMA?
▶ eelarveneutraalsus – kõik väljamaksed tuleks tagasi nõuda finantssektorilt;
▶ piisav maht, et toimida usaldusväärse turvavõrguna;
▶ panga kriisilahenduse korral on vahendid kiiresti kättesaadavad;
▶ avatud euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele, kes osalevad pangandusliidus.

KUIDAS KAITSEMEEDE TÖÖTAB?
▶ seda saab vajaduse korral kiiresti kasutada;
▶ EMF avab Ühtsele Kriisilahendusnõukogule krediidiliini ja/või annab tagatisi;
▶ pangandusliidus osalevad, kuid euroalasse mittekuuluvad liikmesriigid pakuvad paralleelseid krediidivõimalusi.
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