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ATBALSTA MEHĀNISMS BANKU SAVIENĪBAI
“Mūsu dalībvalstis vienojās par kopēju atbalsta mehānismu banku
savienībai, lai nodrošinātu vienotā noregulējuma mehānisma ticamību.
Šis atbalsta mehānisms iejauktos tikai galējas nepieciešamības gadījumā,
lai novērstu situāciju, kad mūsu nodokļu maksātāji maksā par grūtībās
nonākušu banku. Tas, savukārt, stiprinās uzticību eiro stabilitātei. Tas ir
svarīgs elements banku savienības izveides pabeigšanā.”
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers

Komisija nāk klajā ar paziņojumu, kurā izklāstīts redzējums par to, kā dažas ar budžetu saistītas funkcijas, kas ir būtiskas
eirozonai un ES kopumā, var attīstīt ES publisko finanšu sistēmā šodien un rīt. Viens elements varētu būt atbalsta mehānisma izveide banku savienībai.

ATBALSTA MEHĀNISMS BANKU SAVIENĪBAI
Atbalsta mehānisms ir “drošības tīkls”. Saistībā ar banku savienību atbalsta mehānisma funkciju aktivizētu, ja pat pēc
tam, kad banku akcionāriem un kreditoriem ir nācies segt zaudējumus, vienotajam noregulējuma fondam īslaicīgi nepietiek
resursu, lai sekmētu grūtībās nonākušu banku pienācīgu noregulējumu.
Par vienotā noregulējuma fonda atbalsta mehānisma izveidi dalībvalstis vienojās 2013. gadā. Pēc četriem gadiem šis
atbalsta mehānisms joprojām nav sācis darboties. Komisijas priekšsēdētājs Junkers 2017. gada runā par stāvokli Savienībā
uzsvēra šāda atbalsta mehānisma darbības sākšanas nepieciešamību kā prioritāti. Komisija ierosina atbalsta mehānismu
iekļaut turpmākajā Eiropas Monetārajā fondā. Tas būs svarīgs solis ceļā uz banku savienības izveides pabeigšanu.

Atbalsta mehānisma iezīmes
▶ Palielina uzticēšanos Eiropas banku sektoram, darbojoties galējas nepieciešamības gadījumā, ja īstenotos mazāk labvēlīgi nosacījumi.
▶ To aktivizē gadījumos, kad vienotais noregulējuma fonds īslaicīgi nav pietiekams, lai finansētu vienas vai vairāku grūtībās
nonākušu banku noregulējumu.
▶ Nodrošina, ka nodokļu maksātājiem nav jāmaksā par grūtībās nonākušu banku noregulējumu, tādējādi stiprinot noregulējuma mehānismu, vienlaikus atgūstot izmaksas no banku sektora.

KĀDIEM KRITĒRIJIEM BŪTU JĀATBILST ATBALSTA MEHĀNISMAM?
▶ Fiskāli neitrāls — visas izmaksas no atbalsta mehānisma būtu jāatgūst no nozares.
▶ Pienācīgs apjoms, lai darbotos kā uzticams drošības tīkls.
▶ Līdzekļi pieejami nekavējoties, ja banka ir jānoregulē.
▶ Pieejams tām dalībvalstīm, kuru valūta nav eiro, bet kuras piedalās banku savienībā.

KĀ ATBALSTA MEHĀNISMS DARBOSIES?
▶ Tas tiks ātri īstenots vajadzības gadījumā.
▶ Eiropas Monetārais fonds sniegs kredītlīniju un/vai garantijas Vienotajai noregulējuma valdei.
▶ Paralēlas kredītiespējas no tām dalībvalstīm, kuru valūta nav eiro, bet kuras piedalās banku savienībā.
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