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EIROPAS MONETĀRAIS FONDS
“Eirozona tagad ir noturīgāka nekā iepriekšējos gados. Tagad mums ir
Eiropas stabilizācijas mehānisms (ESM). Uzskatu, ka Eiropas stabilizācijas
mehānismam vajadzētu pakāpeniski pārtapt par Eiropas Valūtas fondu,
kuram tomēr jābūt stingri nostiprinātam mūsu Eiropas Savienības
noteikumos un kompetencē.”
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žana Klods Junkers, Runa par stāvokli Savienībā,
2017. gada 13. septembris.

Kā norādīts Piecu priekšsēdētāju ziņojumā 2015. gada jūnijā un Komisijas priekšsēdētāja Junkera 2017. gada runā
par stāvokli Savienībā, Komisija ierosina balstīties uz Eiropas Stabilizācijas mehānismu, lai izveidotu Eiropas Monetāro
fondu, kas nostiprināts ES tiesiskajā regulējumā. Saskaņā ar šo priekšlikumu Eiropas Monetārais fonds tiks izveidots kā
unikāls tiesību subjekts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. pants1
Komisija ierosina Padomes regulu, kas ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam, saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību 352. pantu. 352. pants ļauj Eiropas stabilizācijas mehānismu integrēt Savienības sistēmā, jo šī
darbība ir nepieciešama eirozonas finanšu stabilitātei. Tas arī paredz īpašu lomu valstu parlamentiem.

Jaunā Eiropas Monetārā fonda iezīmes
▶ Eiropas Monetārais fonds aizstās Eiropas Stabilizācijas mehānismu, būtībā saglabājot tā pašreizējās finansiālās un institucionālās struktūras.
▶ Pēdējos gados Eiropas Stabilizācijas mehānisms ir izrādījies izšķirīgs, lai palīdzētu saglabāt eirozonas finanšu stabilitāti,
sniedzot papildu finansiālu atbalstu eirozonas dalībvalstīm, kas nonākušas grūtībās. Eiropas Monetārais fonds turpinās
sniegt finanšu stabilitātes atbalstu grūtībās nonākušām dalībvalstīm. Eiropas Monetārajam fondam pieejamā
finansiālā jauda, lai reaģētu uz krīzēm, būs identiska, ar kopējām aizdošanas spējām EUR 500 miljardu apmērā.
▶ Eiropas Monetārais fonds galējas nepieciešamības gadījumā sniegs kopīgu atbalsta mehānismu vienotajam noregulējuma fondam banku savienības ietvaros. Tas vairotu uzticību banku sistēmai, nostiprinot Vienotās noregulējuma
valdes veikto pasākumu ticamību, tādējādi samazinot varbūtību, ka radīsies situācija, kurā atbalsta mehānisms būtu
jāizmanto pirmām kārtām. Vienošanās par šāda atbalsta mehānisma izveidi principā jau ir panākta, bet tam ir jāsāk
darboties. Atbalsta mehānisma iespējamā izmantošana laika gaitā būtu fiskāli neitrāla, jo visi izmantotie līdzekļi tiktu
atgūti no banku sektoriem dalībvalstīs, kuras piedalās banku savienībā.
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Papildu informāciju skatīt faktu lapā: Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveide — elastīguma klauzulas loma, 352. pants.

▶ Ātrāka lēmumu pieņemšana ir paredzēta īpašām steidzamām situācijām. Lēmumi par stabilitātes atbalstu varētu tikt
pieņemti ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, kurā ir nepieciešami 85 % valdes balsu.
▶ Eiropas Monetārajam fondam būs tiešāka loma finansiālās palīdzības programmu pārvaldībā kopā ar Eiropas
Komisiju.
▶ Laika gaitā Eiropas Monetārais fonds varētu izveidot jaunus finanšu instrumentus, lai papildinātu vai atbalstītu
citus ES finanšu instrumentus un programmas, piemēram, lai atbalstītu iespējamu stabilizācijas funkciju nākotnē.
▶ Eiropas Monetārā fonda izveide Savienības sistēmā nozīmēs,ka tam būs jāatskaitās Eiropas Parlamentam, vienlaikus pilnībā ievērojot valstu parlamentu lomu.
▶ Padome un Komisija saglabās savas kompetences un pienākumus attiecībā uz ekonomikas un fiskālo uzraudzību
un politikas koordināciju, kā noteikts ES līgumos.
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Mērķis: Līdz 2019. gada vidum Eiropas Parlaments un Padome pieņem priekšlikumu, ar ko izveido Eiropas Monetāro fondu
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.
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