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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 16. seji 17. 9. 2013 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih
institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje
in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010
Evropskega parlamenta in Sveta

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 16. seji 17. 9. 2013
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje
kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za
reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št.
1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi
prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado
Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in
107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Predstavnik Ministrstva za finance je povedal, da predlagani mehanizem za
reševanje sodi v drugi steber bančne unije, s katerim se ţeli v prihodnje zagotoviti
urejeno sanacijo in likvidacijo bank s čim manjšo obremenitvijo davkoplačevalcev. Cilj
je, da začne drugi steber bančne unije, ki vključuje predlagani mehanizem za
reševanje ter nova pravila za sanacijo in likvidacijo bank, delovati od januarja 2015.
Bančna unija, ki naj bi povrnila zaupanje v območje evra in preprečila nove krize, bo
stala na treh stebrih. Prvi je enotni bančni nadzor, drugi enotni sistem za reševanje
bank, tretji pa enotni okvir shem za zavarovanje denarnih vlog. Bančna unija sodi v
proces nadgradnje ekonomske in monetarne unije. Slovenija podpira prizadevanja za
vzpostavitev navedenega mehanizma, saj meni, da ima pozitivne učinke tako za
uresničevanje cilja prenosa bremena reševanja na bančni sektor kot tudi za
povečanje zaupanja javnosti oz. vlagateljev v banke v EU.
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Člani komisije se načelno strinjajo, da sta enotni mehanizem nadzora in enotni
mehanizem za reševanje bank ključna elementa v prizadevanjih za reintegracijo
bančnega sistema.
Obravnavani predlog predvideva vzpostavitev enotnega sklada za reševanje bank, ki
naj bi obsegal odstotek vseh kritih vlog v bančni uniji, torej okoli 60 milijard evrov.
Člani komisije ocenjujejo, da je predvideni obseg sredstev sklada preskromen, da bi
lahko zagotovil učinkovito reševanje bank. Menijo, da so določbe o enotnem skladu
bolj preventivno naravnane, zato se postavlja vprašanje učinkovitosti.
V zvezi z vprašanjem nadzora mehanizma za reševanje bank, je bilo v razpravi
opozorjeno na določbe, ki predvidevajo, da bi ta mehanizem deloval pod okriljem
Evropske komisije. Tako bi le-ta lahko sama odločila o tem, da je neka banka zrela
za sanacijo. Člani komisije so bili seznanjeni, da bo Slovenija v postopku
sprejemanja uredbe zagovarjala primerno delitev pristojnosti v okviru enotnega
mehanizma za reševanje.
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje, kakšne bi bile posledice v primeru, da bi v
obeh slovenskih bankah, ki sta v postopku nadzorovane likvidacije, prišlo do
reševanja teţav z likvidnostjo, po začetku veljavnosti predlaganih pravil za sanacijo
in likvidacijo bank. Do začetka veljavnosti navedenih pravil bo namreč reševanje
bank potekalo v skladu z nacionalnimi postopki. Predstavnik Ministrstva za finance je
pojasnil razloge, zaradi katerih je bila sprejeta odločitev Vlade in Banke Slovenije.
Sprejemanje odločitev je utemeljeno ob ugotavljanju pomena za druge finančne
institucije, realni sektor ter iz psihološkega vidika.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela
m n e n j e, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka
za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega
mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi
Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Alojz Kovšca.
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