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EUROOPAN VALUUTTARAHASTO
”Euroalue on kestävämpi kuin aiemmin. Meillä on nyt Euroopan
vakausmekanismi (EVM). Uskon, että EVM:stä olisi asteittain kehitettävä
Euroopan valuuttarahasto, jonka täytyy kuitenkin tukeutua vahvasti
Euroopan unionin sääntöihin ja toimivaltuuksiin.”
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, puhe unionin tilasta, 13. syyskuuta 2017.

Kuten viiden puheenjohtajan kertomuksessa kesäkuussa 2015 ja puheenjohtaja Junckerin vuoden 2017 puheessa
unionin tilasta ilmoitettiin, komissio ehdottaa, että Euroopan vakausmekanismin pohjalta perustetaan Euroopan valuuttarahasto, joka toimii unionin oikeuskehyksen puitteissa. Ehdotuksen mukaan Euroopan valuuttarahasto perustetaan omaksi
unionin lainsäädännön alaiseksi oikeushenkilökseen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artikla1
Komissio esittää ehdotuksen neuvoston asetukseksi, joka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)
352 artiklan nojalla edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää. SEUT-sopimuksen 352 artiklan nojalla Euroopan
vakausmekanismi voidaan ottaa osaksi unionin oikeuskehystä, koska se on välttämätöntä euroalueen vakauden
turvaamiseksi. Artiklassa annetaan erityinen rooli myös kansallisille parlamenteille.

Uuden Euroopan valuuttarahaston ominaisuudet
▶ Euroopan valuuttarahastosta tulee Euroopan vakausmekanismin seuraaja, jossa vakausmekanismin nykyiset taloudelliset ja institutionaaliset rakenteet säilyvät olennaisilta osin ennallaan.
▶ Euroopan vakausmekanismi on viime vuosina osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi, joka on edistänyt euroalueen rahoitusvakauden säilyttämistä tarjoamalla lisää rahoitustukea vaikeuksiin joutuneille euroalueen jäsenvaltioille.
Euroopan valuuttarahasto antaa myös jatkossa rahoitusvakaustukea sitä tarvitseville jäsenvaltioille. Euroopan
valuuttarahastolla on käytössään kriisitilanteita varten saman verran rahoitusta kuin Euroopan vakausmekanismilla: sen
yhteenlaskettu lainanantokapasiteetti on 500 miljardia euroa.
▶ Euroopan valuuttarahasto tarjoaa myös viime käden tukea yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisenä varautumisjärjestelynä pankkiunionin yhteydessä. Tämä järjestely saisi aikaan luottamusta pankkijärjestelmään tukemalla
yhteisen kriisinratkaisuneuvoston toteuttamien toimien uskottavuutta. Tämä vähentäisi jo itsessään sellaisen tilanteen
todennäköisyyttä, jossa varautumisjärjestelyyn jouduttaisiin turvautumaan. Tällaisen varautumisjärjestelyn luomisesta on
jo periaatteessa sovittu, mutta se olisi nyt saatava toimintavalmiiksi. Varautumisjärjestely olisi ajan mittaan vaikutuksiltaan
budjettineutraali, koska käytetyt varat perittäisiin takaisin pankkiunioniin osallistuvien jäsenvaltioiden pankkisektoreilta.
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▶ Erityisen kiireellisissä tilanteissa sovellettaisiin nopeutettua päätöksentekomenettelyä. Päätökset rahoitusvakaustuen myöntämisestä tehtäisiin vahvistetulla määräenemmistöllä, joka edellyttää hallintoneuvostossa 85 prosentin ääntenenemmistöä.
▶ Euroopan valuuttarahastolla olisi vahvempi rooli rahoitustukiohjelmien hallinnoinnissa Euroopan komission ohella.
▶ Ajan mittaan Euroopan valuuttarahasto voisi kehittää uusia rahoitusvälineitä täydentämään tai tukemaan muita
EU:n rahoitusvälineitä ja ohjelmia, kuten mahdollista tulevaa vakautusjärjestelyä.
▶ Koska Euroopan valuuttarahasto on tarkoitus perustaa osana unionin oikeuskehystä, se on vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille, samalla kun kunnioitetaan täysimääräisesti kansallisten parlamenttien asemaa.
▶ Neuvosto ja komissio säilyttävät toimivaltansa ja vastuunsa talous- ja finanssipolitiikan valvonnasta ja koordinoinnista EU:n perussopimusten mukaisesti.
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Tavoite: Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen Euroopan valuuttarahaston perustamisesta unionin
oikeuskehyksen puitteissa vuoden 2019 puoliväliin mennessä.
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