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EUROPSKI MONETARNI FOND
Europodručje je sada otpornije nego proteklih godina. Sada imamo Europski
stabilizacijski mehanizam (ESM). Smatram kako bi ESM sada postupno
trebao prerasti u Europski monetarni fond, koji, međutim, mora biti čvrsto
usidren u pravilima i nadležnostima Europske unije.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017.

Kako je najavljeno u izvješću petorice predsjednika iz lipnja 2015. i Govoru o stanju Unije 2017. predsjednika Junckera, Komisija predlaže da se na temelju strukture Europskog stabilizacijskog mehanizma osnuje Europski monetarni fond
ugrađen u pravni okvir EU-a. Na temelju tog prijedloga Europski monetarni fond osnovat će se kao jedinstveno pravno tijelo
u okviru prava Unije.

Članak 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unije1
Komisija predlaže uredbu Vijeća za koju je, u skladu s člankom 352. Ugovora o funkcioniranju EU-a, potrebna
suglasnost Europskog parlamenta. Na temelju članka 352. dopušteno je uključivanje Europskog stabilizacijskog
mehanizma u okvir Unije jer je ta mjera potrebna za financijsku stabilnost europodručja. Tim se člankom predviđa
i posebna uloga nacionalnih parlamenata.

Obilježja novog Europskog monetarnog fonda
▶ Europski monetarni fond bit će slijednik Europskog stabilizacijskog mehanizma te će u osnovi zadržati njegovu postojeću
financijsku i institucijsku strukturu.
▶ Proteklih se godina pokazalo da je Europski stabilizacijski mehanizam ključan za održavanje financijske stabilnosti europodručja jer je njime osigurana dodatna financijska potpora državama članicama europodručja koje su bile u poteškoćama. U okviru Europskog monetarnog fonda i dalje će se pružati potpora za financijsku stabilnost državama
članicama kojima je to potrebno. Financijski kapacitet kojim će Europski monetarni fond raspolagati kako bi reagirao
na krize bit će identičan, s ukupnim kapacitetom kreditiranja od 500 milijardi eura.
▶ Europski monetarni fond poslužit će samo u krajnjoj nuždi kao zajednički zaštitni mehanizam za jedinstveni fond
za sanaciju u okviru bankarske unije. Tako bi se gradilo povjerenje u bankarski sustav jer bi se na zaštitnom mehanizmu temeljila vjerodostojnost mjera koje poduzima jedinstveni sanacijski odbor, čime bi se smanjila vjerojatnost da će
aktivacija zaštitnog mehanizma biti uopće potrebna. U načelu je već postignut dogovor o uspostavi tog zaštitnog mehanizma, no potrebno ga je provesti u djelo. Svaka moguća primjena zaštitnog mehanizma s vremenom bi postala fiskalno
neutralna jer bi se sva korištena sredstva vratila iz bankarskih sektora država članica koje sudjeluju u bankarskoj uniji.
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Za dodatne pojedinosti vidjeti informativni članak: Stvaranje europske ekonomske i monetarne unije – uloga klauzule o fleksibilnosti, članak 352.

▶ Predviđeno je brže donošenje odluka u određenim hitnim situacijama. Odluke o dodjeli potpore za stabilnost mogle bi
se donositi pojačanom kvalificiranom većinom za koju je potrebno 85 % glasova Vijeća guvernera.
▶ Zajedno s Europskom komisijom Europski monetarni fond izravnije će sudjelovati u upravljanju programima financijske pomoći.
▶ S vremenom bi Europski monetarni fond mogao razviti nove financijske instrumente kojima bi se dopunili ili
poduprli drugi financijski instrumenti EU-a i programi, primjerice za potporu mogućoj budućoj funkciji stabilizacije.
▶ Budući da se osniva u okviru Unije Europski monetarni fond imat će odgovornost prema Europskom parlamentu, no
pritom će se u potpunosti poštovati uloga nacionalnih parlamenata.
▶ Vijeće i Komisija zadržat će ovlasti i odgovornosti ekonomskog i fiskalnog nadzora i koordinacije politika kako je
utvrđeno u Ugovorima EU-a.
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