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ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
«Η ζώνη του ευρώ είναι τώρα πιο ανθεκτική από ό,τι στο παρελθόν. Διαθέτουμε πλέον
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Πιστεύω ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει τώρα να
μετεξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με τους κανόνες και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
κ. Jean-Claude Juncker, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Όπως ανακοινώθηκε στην έκθεση των πέντε Προέδρων του Ιουνίου 2015 και στην ομιλία του Προέδρου κ. Juncker για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, η Επιτροπή προτείνει να αξιοποιηθεί η καθιερωμένη δομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για
να ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που εντάσσεται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Με την πρόταση αυτή, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο θα συσταθεί ως ενιαία νομική οντότητα βάσει του δικαίου της Ένωσης.

Άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης1
Η Επιτροπή προτείνει κανονισμό του Συμβουλίου, που υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
δυνάμει του άρθρου 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Το άρθρο 352 επιτρέπει την ενσωμάτωση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στο πλαίσιο της Ένωσης, καθώς το εν λόγω μέτρο κρίνεται απαραίτητο
για να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Επίσης, προβλέπει ειδικό ρόλο για τα
εθνικά κοινοβούλια.

Χαρακτηριστικά του νέου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
▶ Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα διαδεχθεί τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, διατηρώντας, κατ’ ουσία, τις υφιστάμενες
οικονομικές και θεσμικές δομές του.
▶ Τα τελευταία χρόνια, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει αποδειχθεί αποφασιστικής σημασίας όσον αφορά τη συμβολή
του στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ με την παροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης σε
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στα κράτη μέλη που τη χρειάζονται. Η χρηματοδοτική ισχύς που θα διαθέτει
το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων θα παραμείνει η ίδια, με συνολική δανειοδοτική ικανότητα ύψους
500 δισεκατομμυρίων EUR.
▶ Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ως έσχατη λύση, θα παρέχει κοινό μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης,
στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτό θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, ενισχύοντας την αξιοπιστία
των μέτρων που λαμβάνονται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και μειώνοντας, με τον τρόπο αυτό, το ενδεχόμενο μιας κατάστασης κατά την οποία θα είναι αναγκαία η κατ’ αρχάς παρέμβαση του μηχανισμού ασφαλείας. Η δημιουργία του εν λόγω μηχανισμού
ασφαλείας έχει ήδη συμφωνηθεί κατ’ αρχήν, αλλά πρέπει ο εν λόγω μηχανισμός να καταστεί λειτουργικός. Κάθε πιθανή ανάπτυξη του
μηχανισμού ασφαλείας θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη διαχρονικά, δεδομένου ότι τα ποσά που θα χρησιμοποιούνται θα
ανακτώνται από τους τραπεζικούς τομείς στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το ενημερωτικό δελτίο: Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης — Ο ρόλος της
ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 352
1

▶ Σε ειδικές επείγουσες καταστάσεις προβλέπεται η ταχύτερη λήψη αποφάσεων . Οι αποφάσεις για τη στήριξη της σταθερότητας
θα μπορούσαν να ληφθούν από ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, για την οποία είναι απαραίτητο το 85 % των ψήφων του Συμβουλίου
Διοικητών.
▶ Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα διαδραματίζει πιο άμεσο ρόλο στη διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής
συνδρομής, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
▶ Με την πάροδο των ετών, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα μπορούσε να αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά μέσα για να συμπληρώσει ή να στηρίξει άλλα χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα της ΕΕ, για παράδειγμα για να στηρίξει πιθανή λειτουργία
σταθεροποίησης στο μέλλον.
▶ Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου εντός του πλαισίου της Ένωσης θα καταστήσει το Ταμείο αυτό υπόλογο έναντι του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ταυτόχρονο πλήρη σεβασμό του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων.
▶ Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα διατηρήσουν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους όσον αφορά την οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία και τον συντονισμό της πολιτικής, όπως ορίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ.
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Στόχος: Μέχρι τα μέσα του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ταμείου βάσει του δικαίου της Ένωσης.
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