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EN SÄKERHETSMEKANISM FÖR BANKUNIONEN
Medlemsstaterna enades om den gemensamma säkerhetsmekanismen
för bankunionen för att garantera trovärdigheten för den gemensamma
resolutionsmekanismen. Säkerhetsmekanismen ska endast tillgripas som
en sista utväg, så att våra skattebetalare skyddas från att betala för en
krisande bank. Detta kommer i sin tur att stärka förtroendet för eurons
stabilitet. Det är ett viktigt inslag i färdigställandet av bankunionen.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Kommissionen kommer att lägga fram ett meddelande som innehåller en vision av hur vissa budgetfunktioner som är
väsentliga för euroområdet och EU som helhet kan utvecklas inom ramen för EU:s offentliga finanser i dag och framöver.
En del av detta kan vara att skapa en säkerhetsmekanism för bankunionen.

EN SÄKERHETSMEKANISM FÖR BANKUNIONEN
En säkerhetsmekanism är ett ”skyddsnät”. Som ett komplement till bankunionen kommer säkerhetsmekanismen att aktiveras i situationer då den gemensamma resolutionsfonden, även efter det att bankernas aktieägare och fordringsägare
tvingats ta sina förluster, tillfälligtvis saknar tillräckliga resurser för att en ordnad resolution av krisande banker ska kunna
genomföras.
Medlemsstaterna enades om en säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsfonden 2013. Fyra år senare är
säkerhetsmekanismen ännu inte i drift. I talet om tillståndet i unionen 2017 betonade Jean-Claude Juncker behovet av att
en sådan säkerhetsmekanism sätts i drift så snart som möjligt. Kommissionen föreslår att säkerhetsmekanismen blir en del
av den framtida Europeiska valutafonden. Detta blir ett viktigt steg i riktning mot att färdigställa bankunionen.

Beskrivning av säkerhetsmekanismen
▶ Den höjer förtroendet för det europeiska bankväsendet genom att fungera som en sista utväg i en krissituation.
▶ Den ska användas när den gemensamma resolutionsfonden tillfälligtvis inte räcker för att finansiera resolutionen av en
eller flera krisande banker.
▶ Den är en garanti för att skattebetalarna inte ska behöva betala för krisande banker, eftersom den stärker resolutionsmekanismen, samtidigt som kostnader återvinns från banksektorn.

VILKA KRAV STÄLLS PÅ DEN?
▶ Budgetneutral – alla utbetalningar från säkerhetsmekanismen ska betalas tillbaka av banksektorn.
▶ Tillräckligt stor för att vara ett trovärdigt skyddsnät.
▶ Medel ska snabbt finnas tillgängliga när en bank försätts i resolution.
▶ Tillgänglig för de medlemsstater utanför euroområdet som är med i bankunionen.

HUR KOMMER DEN ATT FUNGERA?
▶ Den kommer att aktiveras snabbt när den behövs.
▶ Europeiska valutafonden kommer att bevilja lån och/eller ställa garantier till förmån för gemensamma resolutionsnämnden.
▶ Parallella kreditfaciliteter från de medlemsstater utanför euroområdet som är med i bankunionen.
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