
 

MEP’erne: Bankunionen bør beskytte kunderne,
styrke bankerne
 
Som svar på den økonomiske krise og gældskrisen i eurolandene vil MEP’erne sikre
stabiliteten i banksystemet og beskytte småsparerne.
 
EU planlægger at bygge bankunionen på tre søjler: overvågning af de største europæiske
banker af ECB, en enkel løsningsmodel for banker i knibe og en fælles indskydergaranti, der
skal beskytte småsparerne.
 
 
 
 
Mens de første to allerede er på plads, er der stadig ikke nogen aftale om indskydergarantien
endnu.
 
Identificering af risikoen for stabiliteten 
 
 
 
Siden begyndelsen af den finansielle krises begyndelse i 2008 er mere end 1500 banker i EU
krakket. Som tilsynsmyndighed for EU’s største banker ønsker ECB, at udfordringerne for den
finansielle stabilitet bliver adresseret så hurtigt som muligt.
 
I juni 2017 fastslog ECB, at to italienske banker var ved at krakke eller sandsynligvis ville gøre
det, hvis ikke de kunne skaffe nok kapital til at dække for tabene fra deres misligholdte lån.
 
 
”ECB skal forbedre indikatorerne, der afgør en potentiel forværring for en banks forhold,” siger
forfatteren til Parlamentets rapport, Sander Loones (ECR, Belgien).
 
Andelen af misligholdte lån beløb sig i 2017 i EU på 1000 mia. euro. Ifølge Sander Loones skal
”tilsynsmyndighederne handle hurtigere. De skal kunne indføre strengere krav, så snart de
dårlige lån er identificerede.”
 
Ring rundt om de fejlslåede banker
 
Når en bank går bankerot, skal den ikke gøre skade på økonomien som helhed. I stedet skal en
restrukturering af banken gøres af en EU-myndighed, når banken krakker eller ser ud til at
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http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/20140411TST43414/20130906IPR18829/gront-lys-for-faelles-banktilsyn
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-single-resolution-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/20140411TST43414/20140411STO43415/faelles-tilsynsmekanisme-og-afviklingsmekanisme-for-banker-pa-plads
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/128717/Sander_LOONES_home.html
https://srb.europa.eu/


krakke.
 
 
”Førsteprioriteten skal nu være at adresse den overvældende risiko, der stadig eksisterer i
nogle nationale banksystemer, ” siger Sander Loones. ”Enhver aftale om den Europæiske
Monetære Fond skal sikre, at i sådan en sag, er det til slut bankerne selv, der betaler
regningen.”
 
 
Beskyttelse af småsparerne 
 
I november 2015 foreslog Kommissionen at oprette den europæiske forsikringsplan (EDIS) for
bankindskud i eurozonen. Det skulle gerne sikre en stærkere og mere lige beskyttelse for
småsparerne, hvis der opstår problemer.
 
 
”Et fælles forsikringssystem, der er fair for alle borgere, uanset om de er tyskere eller italienere,
skal være det bærende princip. Først skal der være en risikoreduktion, og først derefter kan der
være en fordeling af risikoen. Jeg har tillid til, at sådan en balance mellem ansvar og solidaritet
kan findes.”
 
Parlamentet har kæmpet for småsparerne, efter at den finansielle krise ramte. Nu er alle
indskud op til 10.000 euro beskyttet gennem nationale indskudssystemer i hele EU.
 
Den årlige rapport om bankunionen blev stemt igennem i plenar d. 1. marts.
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https://ec.europa.eu/info/publications/commission-proposal-european-deposit-insurance-scheme-edis_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20140411TST43414/20130520STO08585/small-depositors-should-be-protected-when-a-bank-needs-saving-demand-meps
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/deposit-guarantee-schemes_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0019+0+DOC+XML+V0//DA
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