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VAROVALNI MEHANIZEM ZA BANČNO UNIJO
„Države članice so se dogovorile o skupnem varovalnem mehanizmu za
bančno unijo, da bi zajamčile verodostojnost enotnega mehanizma za
reševanje. Ta varovalni mehanizem bi se uporabil le kot zadnja rešitev
za zaščito naših davkoplačevalcev pred plačevanjem za reševanje banke
v težavah. To bo po drugi strani okrepilo zaupanje v stabilnost evra in je
bistveni element dokončne vzpostavitve bančne unije.“
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker

Komisija je predstavila sporočilo, ki vsebuje vizijo, kako je v okviru sedanjih in prihodnjih javnih financ EU mogoče razviti
nekatere proračunske funkcije, ki so bistvenega pomena za celotno euroobmočje in EU. Del tega bi bila lahko ustanovitev
varovalnega mehanizma za bančno unijo.

VAROVALNI MEHANIZEM ZA BANČNO UNIJO
Varovalni mehanizem je „zaščitna mreža“. V okviru bančne unije bi se varovalni mehanizem sprožil v primerih, ko enotni
sklad za reševanje celo po razporeditvi izgube med delničarje in upnike bank še vedno začasno ne bi imel zadostnih sredstev
za urejeno reševanje bank v težavah.
Države članice so se o vzpostavitvi varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje dogovorile leta 2013. Štiri leta
pozneje ta še vedno ni vzpostavljen. Predsednik Juncker je v govoru o stanju v Uniji 2017 poudaril, da mora tak varovalni
mehanizem začeti čim prej delovati. Komisija predlaga, da postane varovalni mehanizem del prihodnjega Evropskega denarnega sklada. To bo pomemben korak k dokončanju bančne unije.

Značilnosti varovalnega mehanizma
▶ Krepi zaupanje v evropski bančni sektor, tako da deluje kot zadnje sredstvo, če bi se uresničili manj ugodni pogoji.
▶ Sproži se v primerih, ko enotni sklad za reševanje začasno nima dovolj sredstev za reševanje ene ali več bank v težavah.
▶ Zagotavlja, da davkoplačevalcem ni treba plačevati za reševanje bank v težavah, in sicer s krepitvijo mehanizma za reševanje, stroški pa se izterjajo iz bančnega sektorja.

KATERA MERILA BI MORAL IZPOLNJEVATI VAROVALNI MEHANIZEM?
▶ Fiskalna nevtralnost – vsa izplačila iz varovalnega mehanizma bi morala biti povrnjena iz panoge.
▶ Ustrezna velikost, da deluje kot verodostojna zaščitna mreža.
▶ Sredstva so na voljo takoj, ko se rešuje banka.
▶ Na voljo državam članicam zunaj evroobmočja, ki sodelujejo v bančni uniji.

KAKO BO DELOVAL VAROVALNI MEHANIZEM?
▶ Uporabljen bo hitro, kadar bo potrebno.
▶ Evropski denarni sklad bo zagotovil kreditno linijo in/ali jamstva enotnemu odboru za reševanje.
▶ Vzporedni kreditni instrumenti iz držav članic zunaj evroobmočja, ki sodelujejo v bančni uniji.
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