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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИЧЕН ФОНД
„Днес еврозоната е по-устойчива, отколкото през изминалите години. Сега
имаме Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). Смятам, че той трябва
постепенно да се превърне в Европейски паричен фонд, който обаче да бъде
здраво скрепен в правната уредба и правомощията на Европейския съюз.“
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, реч за състоянието на Съюза,
13 септември 2017 г.

Както бе обявено в доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и в речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза от 2017 г., Комисията предлага в рамките на правната уредба на ЕС да бъде създаден Европейски паричен
фонд, като се използва вече изградената структура на ЕМС. Съгласно предложението Европейският паричен фонд ще бъде
единен правен субект в рамките на правната уредба на Съюза.

Член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз1
Предложението на Комисията е за регламент на Съвета по член 352 от Договора за функционирането на
ЕС, който трябва да бъде одобрен от Европейския парламент. По силата на член 352 има възможност ЕМС
да бъде включен в правната уредба на Съюза, тъй като това е необходимо за финансовата стабилност на
еврозоната. Освен това в него е предвидена специална роля за националните парламенти.

Характеристики на новия Европейски паричен фонд
▶ Европейският паричен фонд ще бъде правоприемник на ЕМС, чиито финансови и институционални структури като цяло ще
се запазят.
▶ През последните години ЕМС се оказа от решаващо значение поради своя принос за запазването на финансовата стабилност в еврозоната чрез осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за изпитващите затруднения държави в еврозоната. Европейският паричен фонд ще продължи да предоставя финансова помощ за стабилност на държавите
членки, които имат нужда. Възможностите му за реакция при кризи ще бъдат идентични с тези на ЕМС при заемен капацитет от общо 500 милиарда евро.
▶ Европейският паричен фонд ще включва общ механизъм за подкрепа на Единния фонд за преструктуриране в рамките на банковия съюз, който може да бъде използван в краен случай. Това би вдъхнало доверие в банковата система
чрез повишаване на надеждността на действията на Единния съвет за преструктуриране, което на свой ред би намалило
вероятността от възникване на ситуация, в която такъв механизъм би бил необходим. Принципните положения за създаването му вече са договорени, но предстои да бъдат приложени на практика. Евентуалното използване на механизма ще
бъде фискално неутрално във времето, тъй като средствата ще бъдат събрани обратно от банковите сектори в държавите
членки, участващи в банковия съюз.
За повече информация вж. информационния документ относно изграждането на Европейския икономически и паричен съюз и ролята на
клаузата за гъвкавост по член 352
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▶ При конкретни спешни ситуации е предвидена възможност за по-бързо вземане на решения. Решенията за подкрепата
за стабилност биха могли да се вземат със засилено квалифицирано мнозинство, при което за одобрение се изискват 85 %
от гласовете в съвета на управителите.
▶ Европейският паричен фонд ще играе по-активна роля при управлението на програмите за финансова помощ наред
с Европейската комисия.
▶ В бъдеще Европейският паричен фонд би могъл да разработи нови финансови инструменти за допълване или подкрепа на други финансови инструменти и програми на ЕС, например в подкрепа на евентуална функция за стабилизация.
▶ Фактът, че Европейският паричен фонд ще бъде създаден в рамките на правната уредба на Съюза, ще означава отчетност
пред Европейския парламент, при пълно зачитане на ролята на националните парламенти.
▶ Съветът и Комисията ще запазят своите правомощия и отговорности по отношение на икономическия и бюджетния
надзор и координацията на политиките, както е предвидено в Договорите за ЕС.
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