Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 450-03/15-3/
Ljubljana, 14. 9. 2015

EPA 1905-VI

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve na 57. seji 9. 9. 2015 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v
okviru enotnega sklada za reševanje (MSPVP), EPA 1905-VI
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prenosu in vzajemnosti
prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje, ki ga je Vlada RS posredovala
Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Uvodno predstavitev je podala Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni
sistem Ministrstva za finance. Predstavila je glavne cilje in namen enotnega mehanizma za
reševanje ter elemente, ki jih vsebuje sporazum. Poudarila je, da je vsebina omejena le na
tiste posebne elemente v zvezi s skladom, ki ostajajo v pristojnosti drţav članic. Sporazum je
bil podpisan 21. 5. 2014, podpisnice pa so v ločeni izjavi izrazile namero po pravočasnem
zaključku postopka ratifikacije s ciljem, da bi enotni mehanizem za reševanje začel delovati
1. 1. 2016. Sporazumu se lahko pridruţijo tudi drţave članice EU, ki niso del evroobmočja, a
se odločijo za sodelovanje v bančni uniji. Enotni sklad za reševanje bo vzpostavljen
postopoma v obdobju osmih let. Za izpolnitev sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
finančnih sredstev v proračunu, saj je osnovna ideja razbremenitev davkoplačevalcev s
prenosom bremena reševanja bank na finančni sektor.
Čeprav bo nova doktrina reševanja in restrukturiranja bank cenejša za davkoplačevalce iz
evroobmočja, so člani komisije kritični do sprejetega in uveljavljenega koncepta reševanja
bank z drţavno pomočjo v območju evra. Menijo, da moţnost reševanja bank z drţavno
pomočjo terja bolj odgovorno obnašanje bank. Ta odnos bank je še posebej vprašljiv za
dostop do financiranja podjetij. Predstavnica Ministrstva za finance je sicer opozorila na
Katalog zavez, ki je obvezen sestavni del posamezne odločbe Evropske komisije o odobritvi
drţavne pomoči banki v teţavah. V katalogu gre za izravnalne ukrepe, namenjene
preprečevanju izkrivljanja konkurence, ki so jih morale sprejeti vse drţave članice v primeru,
če so hotele dokapitalizirati banke v teţavah.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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