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EVROPSKÝ MĚNOVÝ FOND
„Eurozóna je odolnější než v předchozích letech. Máme Evropský
mechanismus stability. Myslím si, že z Evropského mechanismu stability
by se měl nyní postupně stát Evropský měnový fond, který však musí být
pevně zakotven v pravidlech a pravomocích EU.“
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, projev o stavu Unie, 13. září 2017

Jak bylo oznámeno ve zprávě pěti předsedů v červnu 2015 a v projevu o stavu Unie, který přednesl předseda Komise
Juncker v září 2017, Komise navrhuje navázat na zavedenou strukturu Evropského mechanismu stability a zřídit Evropský
měnový fond, který by byl zakotven v právním rámci EU. Podle tohoto návrhu bude Evropský měnový fond zřízen jako specifický právní subjekt podle práva Unie.

Článek 352 Smlouvy o fungování Evropské unie1
Komise navrhuje nařízení Rady, které podle článku 352 Smlouvy o fungování EU podléhá souhlasu Evropského
parlamentu. Článek 352 umožňuje začlenění Evropského mechanismu stability do unijního rámce, jelikož se jedná
o opatření nezbytné pro finanční stabilitu eurozóny. Tento článek rovněž stanoví zvláštní úlohu vnitrostátních
parlamentů.

Prvky nového Evropského měnového fondu
▶ Evropský měnový fond bude nástupcem Evropského mechanismu stability, přičemž v zásadě zachová jeho stávající
finanční a institucionální strukturu.
▶ V posledních letech sehrál Evropský mechanismus stability rozhodující roli v rámci snah o zachování finanční stability
v eurozóně. Poskytoval totiž dodatečnou finanční podporu členským státům eurozóny v potížích. Evropský měnový fond
bude nadále potřebným členským státům pomáhat zachovat si finanční stabilitu. Finanční síla Evropského měnového fondu umožňující reagovat na krize bude stejná a celková úvěrová kapacita fondu dosáhne výše 500 miliard EUR.
▶ Evropský měnový fond bude v krajních případech poskytovat společné jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí
jako součást bankovní unie. Toto jištění nastolí důvěru v bankovní systém, jelikož posílí věrohodnost opatření přijímaných Jednotným výborem pro řešení krizí, čímž se sníží pravděpodobnost vzniku situací, kdy může být nutné toto jištění
uplatnit. Vytvoření tohoto jištění již bylo v zásadě dohodnuto, je ale nutné je uvést do provozu. Jakékoli potenciální využití
tohoto jištění by bylo v průběhu času fiskálně neutrální, jelikož případné použité prostředky by byly získány zpět od bankovních sektorů v členských státech účastnících se bankovní unie.
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Další podrobnosti viz informativní přehled Vytváření Evropské hospodářské a měnové unie – Role doložky flexibility v článku 352

▶ V konkrétních naléhavých situacích se předpokládá rychlejší rozhodování. Rozhodnutí o podpoře stability by mohla
přijímat posílená kvalifikovaná většina, kdy se vyžaduje 85 % hlasů Rady guvernérů.
▶ Evropský měnový fond bude společně s Evropskou komisí více zapojen do řízení programů finanční pomoci.
▶ Evropský měnový fond by časem mohl vyvinout nové finanční nástroje, které by mohly doplňovat nebo podporovat jiné finanční nástroje a programy EU, například při podpoře možné stabilizační funkce v budoucnu.
▶ Zřízení Evropského měnového fondu podle unijního rámce znamená, že fond bude odpovídat za plnění svých úkolů
Evropskému parlamentu a plně respektovat úlohu vnitrostátních parlamentů.
▶ Rada a Komise si zachovají své pravomoci a odpovědnosti v oblasti hospodářského a fiskálního dohledu a koordinace
politik, jak je stanoveno ve Smlouvách EU.
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Cíl: Do poloviny roku 2019 přijmou Evropský parlament a Rada návrh na zřízení Evropského měnového fondu podle práva Unie.
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