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EUROOPA VALUUTAFOND
„Euroala on praegu vastupidavam kui aastate eest. Muu hulgas oleme
loonud Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM). Arvan, et ESM tuleks nüüd
järk-järgult ümber kujundada Euroopa Valuutafondiks, millest peab igal
juhul saama Euroopa Liidu normide lahutamatu osa.“
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kõne olukorrast Euroopa Liidus, 13. september 2017

Komisjon teeb ettepaneku luua Euroopa Valuutafond, mis oleks ühendatud ELi õigusraamistikuga ja rajaneks Euroopa
stabiilsusmehhanismi väljakujunenud struktuuril. Sellisest kavast teatati juba 2015. aasta juunis avaldatud viie juhi aruandes ja president Junckeri kõnes Euroopa Liidu olukorrast 2017. aastal. Ettepaneku kohaselt luuakse Euroopa Valuutafond eraldi juriidilise isikuna liidu õiguse alusel.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 3521
Komisjoni ettepanek on esitatud nõukogu määruse kujul, mis vajab ELi toimimise lepingu artikli 352 alusel Euroopa
Parlamendi nõusolekut. Artikkel 352 võimaldab lõimida Euroopa stabiilsusmehhanismi liidu raamistikku, kuna see
on vajalik euroala finantsstabiilsuse jaoks. Samuti on riikide parlamentidele ette nähtud konkreetne roll.

Euroopa Valuutafondi põhijooned
▶ Euroopa Valuutafondist saaks Euroopa stabiilsusmehhanismi mantlipärija, samas kui mehhanismi senised finants- ja
institutsioonilised struktuurid jääksid sisuliselt samaks.
▶ Viimastel aastatel on Euroopa stabiilsusmehhanism andnud raskustesse sattunud euroala liikmesriikidele finantsabi ja
aidanud sel viisil otsustavalt kaasa finantsstabiilsuse säilimisele euroalal. Raskustes olevad liikmesriigid saaksid ka
edaspidi Euroopa Valuutafondilt finantsstabiilsuse toetust. EMFi laenuandmisvõime oleks kokku 500 miljardit eurot,
s.t ta saaks kriisiolukordade lahendamiseks sama suured finantsressursid.
▶ Lisaks loodaks Euroopa Valuutafondiga ühtsele kriisilahendusfondile pangandusliidu raames ühine kaitsemeede,
mis võetaks kasutusele viimase abinõuna. Selline kaitsemeede sisendaks usaldust pangandussüsteemi vastu, toetades
Ühtse Kriisilahendusnõukogu võetud meetmete usaldusväärsust. See omakorda vähendaks sellise olukorra tõenäosust,
kus kaitsemeedet oleks tegelikult vaja kasutada. Kaitsemeetme loomises on juba põhimõtteliselt kokku lepitud, kuid see
on seni veel teoks tegemata. Kaitsemeetme kasutuselevõtt ei mõjutaks eelarvet, sest kõik kasutatud vahendid nõutaks
sisse pangandusliidus osalevate liikmesriikide pangandussektorilt.
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▶ Pakilistes olukordades on ette nähtud võimalus kiirendada otsuste tegemist. Stabiilsustoetust käsitlevate otsuste tegemiseks oleks vaja suurendatud kvalifitseeritud häälteenamust, mille puhul on nõutav 85 % juhatajate nõukogu häältest.
▶ Finantsabi programmide juhtimise valdkonnas on ette nähtud Euroopa Valuutafondi tihedam osalus kõrvuti Euroopa
Komisjoniga.
▶ Tulevikus võiks Euroopa Valuutafond töötada välja uusi rahastamisvahendeid, et täiendada või toetada muid ELi
allikaid ja programme, näiteks võimalikku stabiliseerimisfunktsiooni.
▶ Kuna loodav Euroopa Valuutafond lõimitaks liidu raamistikku, peaks ta andma aru Euroopa Parlamendile, kuid samal
ajal arvestataks täielikult ka riikide parlamentide rolli.
▶ Nõukogu ja komisjon säiliksid oma pädevuse ja vastutuse majandus- ja eelarvejärelevalve ning poliitika koordineerimise alal, nagu on sätestatud ELi aluslepingutes.
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Eesmärk: Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad 2019. aasta keskpaigaks vastu ettepaneku luua liidu õiguse alusel Euroopa
Valuutafond.
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