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EUROPOS VALIUTOS FONDAS
„Euro zona dabar yra atsparesnė negu ankstesniais metais. Dabar mes
turime Europos stabilumo mechanizmą (ESM). Manau, kad ESM turėtų būti
palaipsniui išplėtotas iki Europos valiutos fondo, tačiau jis turi būti įtvirtintas
Europos Sąjungos taisyklėse ir priklausyti jos kompetencijai.”
Europos Komisijos Pirmininko Jeano-Claude‘o Junckerio pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2017 m.
rugsėjo 13 d.

Kaip paskelbta 2015 m. birželio mėn. penkių pirmininkų pranešime ir Pirmininko J.-C. Junckerio 2017 m. pranešime
apie Sąjungos padėtį, Komisija siūlo pasinaudoti Europos stabilumo mechanizmo struktūra ir įkurti Europos valiutos
fondą, įtvirtintą ES teisinėje sistemoje. Remiantis šiuo pasiūlymu Europos valiutos fondas bus įsteigtas kaip unikalus teisinis
subjektas, veikiantis pagal Są jungos teisę.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnis1
Komisija teikia pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriam turi pritarti Europos Parlamentas, pagal Sutarties dėl
Europos Są jungos veikimo 352 straipsnį. 352 straipsnyje numatyta, kad Europos stabilumo mechanizmas gali
būti integruotas į Są jungos sistemą, nes tai reikalinga euro zonos finansiniam stabilumui užtikrinti. Jame taip pat
numatytas konkretus nacionalinių parlamentų vaidmuo.

Naujojo Europos valiutos fondo ypatumai
▶ Europos valiutos fondas pakeis Europos stabilumo mechanizmą, tačiau jo dabartinės finansinė ir institucinė struktūros
iš esmės nepasikeis.
▶ Pastaruoju metu tapo akivaizdu, kad Europos stabilumo mechanizmas atliko lemiamą vaidmenį padedant išlaikyti euro
zonos finansinį stabilumą suteikdamas papildomą finansinę paramą sunkumų patiriančioms euro zonos valstybėms
narėms. Europos valiutos fondas toliau teiks paramą finansiniam stabilumui toms valstybėms narėms, kurioms
tokios paramos reikės. Reaguodamas į krizes Europos valiutos fondas galės naudotis tokiu pačiu finansiniu pajėgumu,
t. y. jo skolinimo pajėgumas sieks 500 mlrd. EUR.
▶ Europos valiutos fondas kraštutiniu atveju Bendro pertvarkymo fondui teiks bendrą finansinio stabilumo priemonę, kuri bus bankų sąjungos dalis. Tai suteiks pasitikėjimo bankų sistema, nes išaugs veiksmų, kurių imasi Bendra
pertvarkymo valdyba, patikimumas, ir apskritai sumažės tokios situacijos, kurioje reikėtų pasinaudoti finansinio stabilumo priemone, tikimybė. Dėl tokios finansinio stabilumo priemonės iš principo jau susitarta, tačiau reikia, kad ji pradėtų
veikti. Bet koks galimas fiskalinio stabilumo priemonės panaudojimas ilgainiui būtų fiskaliniu požiūriu neutralus, nes visos
panaudotos lėšos būtų susigrąžintos iš bankų są jungoje dalyvaujančių valstybių narių bankų sektorių.
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▶ Susiklosčius konkrečiai neatidėliotinai padėčiai numatoma galimybė greičiau priimti sprendimus. Sprendimai dėl paramos stabilumui galėtų būti priimami griežtesne kvalifikuota balsų dauguma, t. y. reikėtų surinkti 85 proc. Valdytojų tarybos balsų.
▶ Europos valiutos fondas kartu su Europos Komisija betarpiškiau dalyvaus vykdant finansinės pagalbos programų
valdymą.
▶ Laikui bėgant Europos valiutos fondas galėtų sukurti naujų finansinių priemonių, kurios papildytų arba paremtų
kitas ES finansines priemones ir programas, pavyzdžiui, ateityje paremtų galimą stabilizavimo funkciją.
▶ Są jungos sistemoje įsteigtas Europos valiutos fondas būtų atskaitingas Europos Parlamentui, bet kartu būtų visapusiškai atsižvelgta į nacionalinių parlamentų vaidmenį.
▶ Taryba ir Komisija išlaikys turimą ekonominės ir fiskalinės priežiūros ir politikos koordinavimo kompetenciją ir atsakomybę, nustatytą ES sutartyse.
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Tikslas. Iki 2019 m. vidurio Europos Parlamentas ir Taryba turėtų patvirtinti pasiūlymą įsteigti Europos valiutos fondą, veikiantį pagal
Są jungos teisę.
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