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BANKŲ SĄJUNGOS FINANSINIO STABILUMO PRIEMONĖ
„Mūsų valstybės narės susitarė dėl bankų sąjungos bendros finansinio
stabilumo priemonės, kad užtikrintų bendro pertvarkymo mechanizmo
patikimumą. Ši finansinio stabilumo priemonė būtų naudojama tik kraštutiniu
atveju, kad mokesčių mokėtojams nereikėtų mokėti už žlungančius bankus.
Tai savo ruožtu padidins pasitikėjimą euro stabilumu. O tai yra esminis
žingsnis bankų sąjungos sukūrimo link.“
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris

Komisija pateikia komunikatą, kuriame numatoma, kaip tam tikros biudžeto funkcijos, kurios yra itin svarbios euro zonai
ir visai ES, gali būti tobulinamos remiantis dabartine ir būsima ES viešųjų finansų sistema. Vienas iš aspektų galėtų būti
bankų są jungos finansinio stabilumo priemonės sukūrimas.

BANKŲ SĄJUNGOS FINANSINIO STABILUMO PRIEMONĖ
Finansinio stabilumo priemonė yra viena iš apsaugos priemonių. Bankų są jungoje finansinio stabilumo priemone būtų
galima pasinaudoti, kai, net perkėlus nuostolius bankų akcininkams ir kreditoriams, Bendram pertvarkymo fondui laikinai
trūktų išteklių siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tvarkingai pertvarkyti finansinių sunkumų patiriančius bankus.
Sukurti su Bendru pertvarkymo fondu susijusią finansinio stabilumo priemonę valstybės narės susitarė 2013 m. Prabėgus
ketveriems metams ji dar netaikoma. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris 2017 m. pranešime apie Są jungos padėtį akcentavo būtinybę skubos tvarka pradėti taikyti tokią finansinio stabilumo priemonę. Komisija siūlo, kad finansinio stabilumo
priemonė būtų būsimo Europos valiutos fondo dalis. Tai būtų svarbus žingsnis siekiant baigti kurti bankų są jungą.

Finansinio stabilumo priemonės bruožai
▶ Didina pasitikėjimą Europos bankų sektoriumi, nes būtų naudojama kraštutiniu atveju, susiklosčius mažiau palankioms
sąlygoms.
▶ Naudojama, kai Bendro pertvarkymo fondo lėšų laikinai nepakanka vieno ar daugiau žlungančių bankų pertvarkymui
finansuoti.
▶ Sustiprinus pertvarkymo mechanizmą ir susigrąžinant lėšas iš bankų sektoriaus užtikrinama, kad mokesčių mokėtojai
neturėtų mokėti už žlungančių bankų pertvarkymą.

KOKIUS KRITERIJUS TURĖTŲ ATITIKTI FINANSINIO STABILUMO PRIEMONĖ?
▶ Būti fiskaliniu požiūriu neutrali – visas pagal finansinio stabilumo priemonę išmokėtas lėšas reikėtų susigrąžinti iš bankų
sektoriaus.
▶ Būti tinkamo dydžio, kad galėtų būti patikima apsaugos priemonė.
▶ Lėšomis būtų galima greitai pasinaudoti, kai bankas yra pertvarkomas.
▶ Ja galėtų pasinaudoti euro zonai nepriklausančios valstybės narės, dalyvaujančios bankų są jungoje.

KAIP VEIKS FINANSINIO STABILUMO PRIEMONĖ?
▶ Prireikus ja bus galima greitai pasinaudoti.
▶ Europos valiutos fondas teiktų kredito liniją ir (arba) garantijas Bendrai pertvarkymo valdybai.
▶ Euro zonai nepriklausančios valstybės narės, dalyvaujančios bankų są jungoje, teiktų lygiagrečias kredito priemones.
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Tikslas. Iki 2018 m. vidurio Europos Parlamentas
ir Taryba turėtų susitarti dėl Bendro pertvarkymo
fondo finansinio stabilumo priemonės.
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