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VÉDŐHÁLÓ A BANKUNIÓ SZÁMÁRA
„Tagállamaink – annak érdekében, hogy garantálják az Egységes Szanálási
Mechanizmus hitelességét – megállapodtak a bankunió közös védőhálójának
létrehozásában. E védőháló használatára csak végső megoldásként kerülne sor,
azért, hogy megóvjuk adófizetőinket attól, hogy bajban lévő bankoknak fizessenek.
Ez erősíteni fogja majd az euró stabilitásába vetett bizalmat is. Ez a bankunió
megvalósításának alapvető eleme.”
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke

A Bizottság közleményt terjesztett elő, amely felvázolja az arra vonatkozó elképzelést, hogy bizonyos, az euróövezet és az EU
egésze számára egyaránt nélkülözhetetlen költségvetési funkciók miként fejleszthetők tovább a jelenlegi és jövőbeli uniós pénzügyi keretek között. Ennek egyik eleme lehet a bankunió számára létrehozott védőháló.

VÉDŐHÁLÓ A BANKUNIÓ SZÁMÁRA
A védőháló „biztonsági eszközként” működik. A bankunió keretében a védőháló aktiválására akkor kerülne sor, ha az Egységes
Szanálási Alap átmenetileg, a bankok részvényeseinek és hitelezőinek a veszteségviselésbe történő bevonását követően sem
rendelkezik elegendő forrással a bajba jutott bankok rendezett szanálásának elősegítéséhez.
A tagállamok 2013-ban megállapodtak az Egységes Szanálási Alap védőhálójának létrehozásáról. Négy év elteltével ez a védőháló még mindig nem működőképes. Juncker elnök az Unió helyzetét értékelő 2017. évi beszédében kiemelte, hogy e védőháló
működőképessé tételét prioritásként kell kezelni. A Bizottság javaslatot tesz arra, hogy a védőháló a jövőbeni Európai Valutaalap
része legyen. Ez fontos lépés lesz a bankunió kiteljesítése irányába.

A védőháló jellemzői
▶ Erősíti az európai bankszektorba vetett bizalmat azáltal, hogy végső eszközként alkalmazható kevésbé kedvező feltételek
megvalósulása esetén.
▶ Aktiválására akkor kerül sor, ha az Egységes Szanálási Alap átmenetileg nem elegendő egy vagy több, támogatásra szoruló
bank szanálásának finanszírozására.
▶ A szanálási mechanizmus megerősítése révén biztosítja, hogy ne az adófizetőknek kelljen fedezniük a bajba jutott bankok szanálásával járó költségeket, hanem azokat a banki ágazat szereplőivel fizetteti vissza.

MELY KRITÉRIUMOKAT KELL A VÉDŐHÁLÓNAK TELJESÍTENIE?
▶
▶
▶
▶

Költségvetési semlegesség – a védőhálóból történő bárminemű kifizetést az ágazatnak vissza kell fizetnie.
A védőháló megfelelő méretű ahhoz, hogy hiteles biztonsági hálóként működhessen.
Egy bank szanálásakor azonnal rendelkezésre állnak a pénzeszközök.
Elérhető a bankunióban részt vevő, euróövezeten kívüli tagállamok számára.

HOGYAN FOG MŰKÖDNI A VÉDŐHÁLÓ?
▶ A védőháló szükség esetén gyorsan aktiválható lesz.
▶ Az Európai Valutaalap hitelkeretet és/vagy garanciát fog nyújtani az Egységes Szanálási Testület számára.
▶ A bankunióban részt vevő nem euróövezeti tagállamok ezzel párhuzamosan hitelkereteket biztosítanak.
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