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EURÓPAI VALUTAALAP
„Az euróövezet ma ellenállóbb, mint az utóbbi években bármikor. Mostanra
létrehoztuk az Európai Stabilitási Mechanizmust (ESM). Meggyőződésem, hogy
az Európai Stabilitási Mechanizmusnak most fokozatosan egy európai valutaalappá
kell átalakulnia, amelyet azonban szigorúan alá kell rendelni az Európai Unió
szabályainak és hatásköreinek.”
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Értékelő beszéd az Unió helyzetéről,
2017. szeptember 13.

Ahogyan az öt elnök 2015. júniusi jelentésében és Juncker elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszédében is
elhangzott, a Bizottság javasolja, hogy az uniós jogi keretbe beágyazott Európai Valutaalapot az Európai Stabilitási Mechanizmus
struktúrájára alapozzák. E javaslat értelmében az Európai Valutaalapot az uniós jog alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező
egyedi szervezetként hozzák létre.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikke1
A Bizottság tanácsi rendeletre tesz javaslatot, amelyhez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikke
értelmében az Európai Parlamentnek a beleegyezését kell adnia. A 352. cikk lehetővé teszi az Európai Stabilitási
Mechanizmus beágyazását az uniós keretbe, mivel ez az euróövezet pénzügyi stabilitásához szükséges lépésnek
minősül. Ezenkívül az említett cikk különleges szerepet irányoz elő a nemzeti parlamentek számára.

Az új Európai Valutaalap jellemzői
▶ Az Európai Valutaalap az Európai Stabilitási Mechanizmus helyébe lép, lényegében változatlanul megőrizve annak jelenlegi
pénzügyi és intézményi struktúráit.
▶ Az elmúlt években az Európai Stabilitási Mechanizmus döntő fontosságú eszköznek bizonyult az euróövezet pénzügyi stabilitásának fenntartásához, a nehéz helyzetbe került euróövezeti tagállamoknak nyújtott további pénzügyi támogatás révén.
Az Európai Valutaalap továbbra is pénzügyi stabilitási támogatást nyújt a nehéz helyzetbe került euróövezeti tagállamoknak. A válságkezelési célokra az Európai Valutaalap rendelkezésére álló „pénzügyi muníció” azonos marad – az új szerv
teljes hitelezési képessége 500 milliárd EUR-t tesz ki.

Részletesebben lásd „Az európai gazdasági és monetáris unió létrehozása – A rugalmassági záradék (az EUMSZ 352. cikke) szerepe” című
tájékoztatót.
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▶ Az Európai Valutaalap végső eszközként közös védőhálót biztosít majd az Egységes Szanálási Alap számára a bankunió részeként. A védőháló erősíti a bankrendszerbe vetett a bizalmat, mivel alátámasztja az Egységes Szanálási Testület
által végrehajtott fellépések hitelességét, és ezáltal csökkenti egy olyan helyzet kialakulásának valószínűségét, amikor elsődlegesen a védőháló aktiválásához kell folyamodni. E védőháló létrehozásáról már elvi megállapodás született, a működésbe
helyezése azonban még hátravan. A védőháló esetleges aktiválása hosszú távon költségvetésileg semleges lenne, mivel a felhasznált összegeket a bankunióban részt vevő tagállamok bankjai visszatérítenék.
▶ Konkrét sürgős helyzetekben gyorsabb döntéshozatalt irányoznak elő. A stabilitási támogatással kapcsolatos döntéseket
megerősített minősített többséggel hoznák, amelyek során az intézkedéshez a Kormányzótanács szavazatainak 85%-ára van
szükség.
▶ Az Európai Valutaalap közvetlenebb szerepet játszik majd a pénzügyi támogatási programok irányításában, az Európai Bizottság mellett.
▶ Az Európai Valutaalap hosszabb távon új pénzügyi eszközöket dolgozhatna ki a többi uniós pénzügyi eszköz kiegészítése vagy támogatása céljából, valamint programokat vezethetne be például egy jövőbeni esetleges stabilizációs funkció
támogatására.
▶ Az Európai Valutaalap uniós keretek között történő létrehozásából az következik, hogy az új szerv elszámoltatható lesz
az Európai Parlament felé, a nemzeti parlamentek szerepének teljes körű tiszteletben tartása mellett.
▶ A Tanács és a Bizottság továbbra is megtartja a gazdasági és költségvetési felügyelettel, illetve szakpolitikai koordinációval kapcsolatos kompetenciáit és felelősségeit, az uniós Szerződésekben rögzítettek szerint.
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Célkitűzés: 2019 közepéig az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az Európai Valutaalap uniós jog alapján történő
létrehozásáról szóló javaslatot.
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