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EUROPEJSKI FUNDUSZ WALUTOWY
Strefa euro jest teraz bardziej odporna niż w poprzednich latach. Mamy już
Europejski Mechanizm Stabilności (EMS). Uważam, że EMS powinien teraz
stopniowo przekształcić się w Europejski Fundusz Walutowy, który musi być
jednak silnie osadzony w zasadach i kompetencjach Unii Europejskiej.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Orędzie o stanie Unii, 13 września 2017 r.

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w sprawozdaniu pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r. i w orędziu przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera o stanie Unii 2017 r., Komisja proponuje, aby przy tworzeniu Europejskiego Funduszu
Walutowego osadzonego w ramach prawnych UE wzorować się na strukturze Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Zgodnie z tym wnioskiem Europejski Fundusz Walutowy zostanie utworzony jako odrębny podmiot prawny na mocy prawa Unii.

Art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1
Komisja proponuje formę rozporządzenia Rady, która wymaga zgody Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 352
Traktatu o funkcjonowaniu UE. Art. 352 pozwala na włączenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności do ram Unii,
ponieważ jest to niezbędne dla stabilności finansowej strefy euro. Przewidziano w nim również szczególną rolę
parlamentów narodowych.

Cechy nowego Europejskiego Funduszu Walutowego
▶ Europejski Fundusz Walutowy zastąpi Europejski Mechanizm Stabilności, co do zasady zachowując jego obecną strukturę
instytucjonalną i finansową.
▶ W ostatnich latach Europejski Mechanizm Stabilności miał decydujące znaczenie dla zachowania stabilności finansowej
strefy euro poprzez świadczenie dodatkowej pomocy finansowej dla państw członkowskich strefy euro znajdujących się
w trudnej sytuacji. Europejski Fundusz Walutowy będzie w dalszym ciągu udzielać finansowej pomocy stabilizacyjnej
państwom członkowskim znajdującym się w potrzebie. Zdolności finansowe pozostające do dyspozycji Europejskiego Funduszu Walutowego w celu reagowania na kryzysy będą identyczne: ogólna zdolność udzielania pożyczek będzie
wynosiła 500 mld EUR.
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Dalsze informacje znajdują się w arkuszu informacyjnym: Tworzenie unii gospodarczej i walutowej – rola klauzuli elastyczności, art. 352

▶ Europejski Fundusz Walutowy będzie narzędziem ostatecznego zastosowania, stanowiącym wspólny mechanizm
ochronny dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach unii bankowej.
Wzmocniłoby to zaufanie do systemu bankowego poprzez zwiększenie wiarygodności działań podejmowanych przez
Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, przede wszystkim zmniejszając prawdopodobieństwo
wystąpienia konieczności wykorzystania mechanizmu ochronnego. Utworzenie takiego mechanizmu ochronnego zostało
już co do zasady uzgodnione, ale mechanizm ten musi jeszcze zostać uruchomiony. Potencjalne uruchomienie mechanizmu ochronnego byłoby neutralne pod względem budżetowym w dłuższej perspektywie, ponieważ wszelkie wykorzystane środki byłyby odzyskiwane od sektora bankowego w państwach członkowskich uczestniczących w unii bankowej.
▶ Szybszy proces decyzyjny będzie miał zastosowanie w konkretnych pilnych sytuacjach. Decyzje w sprawie pomocy
stabilizacyjnej mogłyby być podejmowane z zastosowaniem wzmocnionej większości kwalifikowanej głosów, wynoszącej
85 % głosów w Radzie Gubernatorów.
▶ Europejski Fundusz Walutowy będzie odgrywał bardziej bezpośrednią rolę w zarządzaniu programami pomocy
finansowej, wraz z Komisją Europejską.
▶ W miarę upływu czasu Europejski Fundusz Walutowy mógłby opracować nowe instrumenty finansowe w celu uzupełnienia lub wsparcia innych unijnych programów i instrumentów finansowych, na przykład na potrzeby wsparcia ewentualnej funkcji stabilizacyjnej w przyszłości.
▶ Ustanowienie Europejskiego Funduszu Walutowego w ramach Unii będzie skutkowało jego rozliczalnością wobec Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem roli odgrywanej przez parlamenty narodowe.
▶ Rada i Komisja zachowają swoje kompetencje i odpowiedzialność w zakresie nadzoru gospodarczego i budżetowego
oraz koordynacji polityki, zgodnie z traktatami UE.

Dalsze kroki
Pakiet z dnia
6 grudnia 2017 r.

Szczyt strefy euro
15 grudnia 2017 r.

Rada Europejska
28/29 czerwca 2018 r.

Szczyt w Sybinie
9 maja 2019 r.

Rada Europejska
21/22 marca
2019 r.

2025
Cel: W połowie 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjmą wniosek dotyczący utworzenia Europejskiego Funduszu
Walutowego zgodnie z prawem Unii.
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