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UN FOND MONETAR EUROPEAN
„Zona euro este mai rezilientă acum decât în anii trecuți. Dispunem acum de
Mecanismul european de stabilitate (MES). În opinia mea, ar fi necesar ca acum
MES să se transforme treptat într-un Fond monetar european, care trebuie,
totuși, să fie ferm ancorat în normele și competențele Uniunii Europene.”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017

Astfel cum s-a anunțat în Raportul celor cinci președinți din iunie 2015 și în discursul din 2017 al președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia propune crearea unui Fond Monetar European ancorat în cadrul juridic al UE, pornind
de la structura Mecanismului european de stabilitate. Această propunere prevede înființarea Fondului Monetar European
ca entitate juridică unică în temeiul dreptului Uniunii.

Articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene1
Comisia a elaborat un proiect de regulament al Consiliului care urmează să fie supus la vot în Parlamentul European,
în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articolul 352 permite integrarea
Mecanismului european de stabilitate în cadrul Uniunii, întrucât această acțiune este necesară pentru stabilitatea
financiară a zonei euro. Acesta prevede, de asemenea, un rol specific pentru parlamentele naționale.

Caracteristici ale noului Fond Monetar European
▶ Fondul Monetar European va succede Mecanismului european de stabilitate, structurile instituționale și financiare actuale
rămânând, în esență, aceleași.
▶ În ultimii ani, Mecanismul european de stabilitate s-a dovedit a fi decisiv în menținerea stabilității financiare a zonei euro,
oferind sprijin financiar suplimentar pentru statele membre din zona euro aflate în dificultate. Fondul Monetar European
va continua să ofere sprijin pentru stabilitate financiară statelor membre aflate în dificultate. Capacitatea
financiară de care va dispune Fondul Monetar European pentru a face față crizelor va fi identică, capacitatea de creditare
totală fiind de 500 de miliarde EUR.
▶ Fondul Monetar European va trebui, în ultimă instanță, să ofere Fondului unic de rezoluție un mecanism comun
de sprijin în cadrul uniunii bancare. Acest lucru ar genera încredere în sistemul bancar prin susținerea credibilității
acțiunilor întreprinse de către Comitetul unic de rezoluție, reducându-se astfel, în primul rând, probabilitatea apariției
unei situații în care ar fi necesar să se facă apel la mecanismul de sprijin. În principiu, s-a decis deja crearea unui astfel de
mecanism, dar acesta trebuie să devină operațional. Orice mobilizare a mecanismului de sprijin ar fi, în timp, neutră din
punct de vedere bugetar, deoarece toate fondurile utilizate ar fi recuperate de la sectoarele bancare din statele membre
care participă la uniunea bancară.
Pentru detalii suplimentare, a se consulta fișa informativă: Realizarea uniunii economice și monetare europene – rolul clauzei de flexibilitate,
articolul 352
1

▶ Este prevăzut un proces decizional mai rapid pentru anumite situații de urgență. Deciziile privind sprijinul pentru
stabilitate ar putea fi adoptate cu o majoritate calificată consolidată, adică 85 % din voturile Consiliului guvernatorilor.
▶ Fondul Monetar European va juca un rol mai direct în gestionarea programelor de asistență financiară, alături
de Comisia Europeană.
▶ În timp, Fondul Monetar European ar putea elabora noi instrumente financiare menite să completeze sau să
sprijine alte instrumente și programe financiare ale UE, de exemplu pentru sprijinirea unei eventuale funcții de
stabilizare în viitor.
▶ Având în vedere faptul că este înființat în cadrul Uniunii, Fondul Monetar European va răspunde în fața Parlamentului
European, respectând în același timp pe deplin rolul parlamentelor naționale.
▶ Consiliul și Comisia își vor păstra competențele și responsabilitățile în materie de supraveghere economică și bugetară și coordonare a politicilor, astfel cum se prevede în Tratatele UE.
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Obiectiv: Adoptarea de către Parlamentul European și de către Consiliu a propunerii de înființare a Fondului Monetar
European în temeiul dreptului Uniunii până la jumătatea anului 2019.
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