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EEN EUROPEES MONETAIR FONDS
“De eurozone is nu veerkrachtiger dan in de afgelopen jaren. We hebben nu
het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het ESM moet nu geleidelijk
evolueren tot een Europees Monetair Fonds, dat echter stevig moet worden
verankerd in de regels en bevoegdheden van de Europese Unie.”
Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, Staat van de Unie, 13 september 2017

Zoals aangekondigd in het verslag van de vijf voorzitters van juni 2015 en in de toespraak van voorzitter Juncker
over de Staat van de Unie in 2017, wil de Commissie op basis van de structuur van het Europees Stabiliteitsmechanisme
een Europees Monetair Fonds instellen dat is verankerd in het rechtskader van de EU. Met dit voorstel wordt het Europees
Monetair Fonds ingesteld als afzonderlijke juridische entiteit binnen het recht van de Unie.

Artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1
De Commissie stelt een verordening van de Raad voor, waarvoor de goedkeuring van het Europees Parlement is
vereist overeenkomstig artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Artikel 352
voorziet in de opname van het Europees stabiliteitsmechanisme in het kader van de Unie, hetgeen noodzakelijk is
voor de financiële stabiliteit van de eurozone. Het voorziet ook in een specifieke rol voor de nationale parlementen.

Kenmerken van een Europees monetair fonds
▶ Het Europees Monetair Fonds volgt het Europees stabiliteitsmechanisme op en daarbij blijven de huidige financiële en
institutionele structuren in wezen behouden.
▶ De afgelopen jaren is het Europees stabiliteitsmechanisme van cruciaal belang gebleken bij het helpen verzekeren van de
financiële stabiliteit van de eurozone door middel van extra financiële steun aan noodlijdende lidstaten van de eurozone.
Het Europees Monetair Fonds zal financiële steun aan lidstaten in nood blijven verlenen. Het Europees Monetair
Fonds krijgt dezelfde financiële vuurkracht om te kunnen reageren op crises, namelijk een totale kredietverleningscapaciteit van 500 miljard EUR.
▶ Het Europees Monetair Fonds zal, als laatste redmiddel, beschikken over een vangnet voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds als onderdeel van de bankenunie. Dit zal vertrouwen inboezemen in het bankwezen en de
geloofwaardigheid van de maatregelen van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad onderbouwen, waardoor het minder
waarschijnlijk wordt dat het vangnet überhaupt moet worden gebruikt. Een dergelijk vangnet is in beginsel reeds overeengekomen, maar moet nog operationeel worden. Gebruik van het vangnet zou op termijn budgettair neutraal zijn, aangezien
alle ingezette middelen zullen worden teruggevorderd van de banksector in de aan de Bankenunie deelnemende lidstaten.
Voor meer bijzonderheden, zie factsheet: Het wordingsproces van de Europese Economische en Monetaire Unie – De rol van de flexibiliteitsclausule,
artikel 352
1

▶ In specifieke noodsituaties zal worden voorzien in snellere besluitvorming. Besluiten over stabiliteitssteun kunnen
worden genomen met een versterkte gekwalificeerde meerderheid van stemmen, dat is 85 % van de stemmen in de Raad
van directeuren.
▶ Het Europees Monetair Fonds zal directer betrokken zijn bij het beheer van programma’s voor financiële bijstand, samen met de Europese Commissie.
▶ Mettertijd zou het Europees Monetair Fonds nieuwe financiële instrumenten kunnen ontwikkelen ter aanvulling
of ondersteuning van andere financiële instrumenten en programma’s van de EU, bijvoorbeeld om in de toekomst een mogelijke stabilisatiefunctie te ondersteunen.
▶ Door de instelling van het Europees Monetair Fonds binnen het kader van de Unie zal het verantwoording moeten
afleggen aan het Europees Parlement, met volledige inachtneming van de rol van de nationale parlementen.
▶ De Raad en de Commissie behouden hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van economisch en
begrotingstoezicht en coördinatie van het beleid, zoals vastgelegd in de EU-Verdragen.
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