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UN MECANISM DE SPRIJIN PENTRU UNIUNEA BANCARĂ
„Mecanismul comun de sprijin pentru uniunea bancară a fost convenit
de către statele noastre membre în scopul de a garanta credibilitatea
mecanismului unic de rezoluție. Acest mecanism ar urma să intervină doar
ca soluție de ultimă instanță, pentru a evita situația în care contribuabilii
noștri ar fi nevoiți să plătească pentru o bancă aflată în dificultate. Acest
lucru, la rândul său, va consolida încrederea în stabilitatea monedei euro și
reprezintă un element esențial al finalizării uniunii bancare.”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker

Comisia prezintă o comunicare care definește o viziune a modului în care anumite funcții bugetare, care sunt esențiale
pentru zona euro și pentru UE în ansamblu, pot fi dezvoltate în cadrul finanțelor publice europene de astăzi și de mâine. Un
element în acest sens ar putea fi crearea unui mecanism de sprijin pentru uniunea bancară.

UN MECANISM DE SPRIJIN PENTRU UNIUNEA BANCARĂ
Un mecanism de sprijin este un „dispozitiv de siguranță”. În contextul uniunii bancare, mecanismul de sprijin va fi activat în
cazul în care, chiar și după ce pierderile sunt impuse acționarilor și creditorilor băncii, Fondul unic de rezoluție nu dispune, în
mod temporar, de resurse suficiente pentru a facilita rezoluția ordonată a băncilor aflate în dificultate.
Crearea unui mecanism de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție a fost convenită de statele membre în 2013. Patru ani
mai târziu, acest mecanism de sprijin nu este încă operațional. În Discursul din 2017 al președintelui Juncker privind starea
Uniunii se subliniază necesitatea ca un astfel de mecanism de sprijin să devină operațional în mod prioritar. Comisia propune includerea mecanismului în cadrul viitorului Fond Monetar European (FME), ceea ce va reprezenta un pas important
către finalizarea uniunii bancare.

Caracteristicile unui mecanism de sprijin
▶ Consolidează încrederea în sectorul bancar european, acționând ca o soluție de ultimă instanță în cazul în care se manifestă condiții mai puțin favorabile.
▶ Este activat în cazurile în care Fondul unic de rezoluție nu dispune, temporar, de resurse suficiente pentru a finanța rezoluția uneia sau mai multor bănci aflate în dificultate.
▶ Se asigură că contribuabilii nu trebuie să plătească pentru rezoluția băncilor aflate în dificultate, prin consolidarea mecanismului de rezoluție și recuperarea costurilor de la sectorul bancar.

CE CRITERII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ UN MECANISM DE SPRIJIN?
▶ Neutru din punct de vedere bugetar - orice plată din partea mecanismului de sprijin ar trebui să poată fi recuperată de
la sector.
▶ O dimensiune adecvată pentru a putea acționa ca dispozitiv de siguranță credibil.
▶ Fonduri disponibile rapid în cazul în care o bancă face obiectul rezoluției.
▶ Accesibil și statelor membre din afara zonei euro care participă la uniunea bancară.

CUM VA FUNCȚIONA MECANISMUL DE SPRIJIN?
▶ Mecanismul va fi mobilizat rapid atunci când este necesar.
▶ FME urmează să acorde o linie de credit și/sau garanții Comitetului Unic de Rezoluție.
▶ Facilități paralele de credit din partea statelor membre din afara zonei euro care participă la uniunea bancară.
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Obiectiv: Până la jumătatea anului 2018,
Parlamentul European și Consiliul să
ajungă la un acord privind mecanismul de
sprijin pentru Fondul unic de rezoluție
Obiectiv: Mecanismul de sprijin să devină operațional
până în 2019
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