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ιθαγένειας, σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες τάσσονται κατά της δημιουργίας ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης υπό την 
εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς εκφράζουν φόβους για την υγεία του 
τραπεζικού συστήματος και το μέλλον πολλών μικρών περιφερειακών γερμανικών τραπεζών. 
Θεωρούν επίσης ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης αντίκειται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για παράδειγμα στα άρθρα 107 και 127) 
και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιταχθεί στο εν λόγω σχέδιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Στην ανακοίνωσή της της 28ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο : «Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά 
και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση - έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο»1, η Επιτροπή εκθέτει το όραμα της σχετικά με τη σταδιακή ανάπτυξη της 
τραπεζικής ένωσης που θα βασίζεται στην υλοποίηση ενός προγράμματος σημαντικών 
ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων το οποίο πραγματοποιείται για την εσωτερική αγορά ("ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων"). 

                                               
1 COM (2012) 777 τελικό/2 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf
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Σε ένα πρώτο βήμα ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός (SSM) – που αποτελείται από την ΕΚΤ 
και τις εθνικές εποπτικές αρχές του τραπεζικού τομέα – θα εξασφαλίσει ότι όλες οι χώρες της 
ζώνης ευρώ και τα άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν θα έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην 
ποιότητα και στην αμεροληψία της εποπτείας του τραπεζικού τομέα, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τη διαφοροποίηση και την ετερογένεια του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος και προστατεύοντας την εσωτερική αγορά. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, η 
Επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις για τη δημιουργία του SSM, καθώς και ανακοίνωση σχετικά 
με τον οδικό χάρτη προς μία τραπεζική ένωση1 . Η πρόταση που αναθέτει ειδικά εποπτικά 
καθήκοντα στην ΕΚΤ βασίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο παρέχει τη νομική βάση για την ΕΚΤ 
προκειμένου αυτή να εκτελεί τα ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την 
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, και αναθέτει στην ΕΚΤ βασικά εποπτικά 
καθήκοντα για όλες τις τράπεζες στη ζώνη ευρώ και σε άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν. 
Η κεντρική συγκέντρωση της εποπτείας του τραπεζικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
καθησυχάσει τους φορείς της αγοράς όσον αφορά το γεγονός ότι η εποπτεία αυτή είναι 
αμερόληπτη και ανεπηρέαστη από εθνικά πολιτικά συμφέροντα. Οι εντολές της ΕΚΤ σχετικά 
με την νομισματική πολιτική και τα καθήκοντα εποπτείας θα διαχωριστούν πλήρως με σκοπό 
να αποφευχθεί κάθε σύγκρουση συμφερόντων.  Μία ισορροπημένη κατανομή των 
καθηκόντων μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών θα εξασφαλίσει τη βέλτιστη 
χρήση της εμπειρογνωμοσύνης και των ειδικών γνώσεων των εθνικών αρχών. Επιπλέον, η 
ΕΚΤ θα έχει δυνατότητα πλήρους εικόνας της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους, μεγέθη και επιχειρηματικά 
μοντέλα των τραπεζών. 

Το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 13ης Δεκεμβρίου 20122 κατέληξε 
ομόφωνα σε συμφωνία για συμβιβαστικές προτάσεις. Μία πολιτική συμφωνία μεταξύ του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επετεύχθη στις 19 Μαρτίου 2013. 

Το SSM θα συμπληρωθεί σε αργότερο στάδιο από ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης (SRM) που 
θα αναλάβει την αναδιάρθρωση και εξυγίανση των τραπεζών που βρίσκονται σε δύσκολη 
θέση. Η λειτουργία του SRM θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο της ΕΕ για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό 
διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε συνέχεια της έγκρισης πρότασης από 
την Επιτροπή στις 6 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την ίδρυση 
του SRM στις 10 Ιουλίου 2013. 

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (DGS), η Επιτροπή πρότεινε τον 
Ιούλιο 2010 μία τροποποίηση της υφιστάμενης οδηγίας για τα DGS, η οποία θα εναρμονίσει 
και θα απλοποιήσει τις προστατευμένες καταθέσεις, θα εξασφαλίσει ταχύτερες προθεσμίες 
αποζημίωσης και θα βελτιώσει τη χρηματοδότηση των DGS, κυρίως μέσω της εκ των 
προτέρων (ex-ante) χρηματοδότησης των συστημάτων αυτών από τις συνεισφορές των 
τραπεζών. Τα DGS θα πρέπει να διαθέτουν εναλλακτικές διευθετήσεις χρηματοδότησης, που 
θα υπόκεινται εξ ορισμού σε απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 123 της ΣΛΕΕ. Η πρόταση βρίσκεται προς το παρόν υπό διαπραγμάτευση στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εν λόγω πρόταση θα εξασφαλίσει 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/134265.pdf
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την ύπαρξη πραγματικών, στέρεων και αξιόπιστων DGS σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
την τραπεζική ένωση. Ένα κοινό DGS δεν εξετάζεται επί του παρόντος.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η τραπεζική ένωση θα ενισχύσει τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και των τραπεζών στα κράτη μέλη που συμμετέχουν, 
σεβόμενη ταυτόχρονα την ετερογένεια και την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος και προστατεύοντας την εσωτερική αγορά. Το άρθρο 127, παράγραφος 6 της 
ΣΛΕΕ παρέχει τη νομική βάση που αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικές 
αποστολές που έχουν ως θέμα πολιτικές στον τομέα της προληπτικής εποπτείας των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.


