DOBUDOVANIE HOSPODÁRSKEJ
A MENOVEJ ÚNIE V EURÓPE
Príspevok Komisie k Agende lídrov
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

EURÓPSKY MENOVÝ FOND
„Eurozóna je dnes odolnejšia ako v minulých rokoch. Vytvorili sme Európsky
mechanizmus pre stabilitu (EMS). Myslím si, že teraz by sa mal postupne
pretransformovať na Európsky menový fond, ktorý však musí mať pevné
základy v pravidlách a kompetenciách Európskej únie.“
Správa predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie, 13. septembra 2017

Ako bolo oznámené v správe piatich predsedov z júna 2015 a v prejave predsedu Junckera o stave Únie 2017, Komisia navrhuje, aby sa pri vytvorení Európskeho menového fondu zakotveného v právnom rámci EÚ vychádzalo zo zavedenej
štruktúry Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Na základe tohto návrhu bude Európsky menový fond zriadený ako samostatný právny subjekt podľa práva Únie.

Článok 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie1
„Komisia navrhuje nariadenie Rady, ktoré podlieha súhlasu Európskeho parlamentu, na základe článku 352 Zmluvy
o fungovaní EÚ. Článok 352 umožňuje začlenenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu do rámca Únie, keďže toto
konanie je nevyhnutné pre finančnú stabilitu eurozóny. V návrhu sa takisto predpokladá osobitná úloha národných
parlamentov.“

Charakteristiky nového Európskeho menového fondu
▶ Európsky menový fond nahradí Európsky mechanizmus pre stabilitu, takže jeho terajšie finančné a inštitucionálne štruktúry zostanú v podstate zachované.
▶ V posledných rokoch sa ukázalo, že Európsky mechanizmus pre stabilitu v rozhodujúcej miere prispel k zachovaniu
finančnej stability v eurozóne poskytovaním dodatočnej finančnej pomoci členským štátom eurozóny v núdzi. Európsky
menový fond bude aj naďalej poskytovať pomoc na účely finančnej stability členských štátov v núdzi. Finančná
akcieschopnosť, ktorú má Európsky menový fond k dispozícii na krízové reakcie, bude rovnaká, to znamená s celkovou
úverovou kapacitou 500 miliárd EUR.
▶ EMF poskytne, ako prostriedok krajného riešenia, jednotnému fondu na riešenie krízových situácií spoločný zabezpečovací mechanizmus ako súčasť bankovej únie. To by vnieslo dôveru v bankový systém a zvýšilo dôveryhodnosť opatrení prijatých Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií, čím by sa znížilo riziko vzniknutia situácie, v ktorej by bolo
potrebné vôbec zabezpečovací mechanizmus použiť. Vo všeobecnosti bolo vytvorenie takéhoto mechanizmu už odsúhlasené, ale ešte je potrebné ho schváliť a začať uplatňovať. Akékoľvek prípadné použitie zabezpečovacieho mechanizmu
by bolo v priebehu času fiškálne neutrálne, pretože všetky prostriedky, ktoré by sa použili, by sa získali späť z bankových
sektorov členských štátov zapojených do bankovej únie.
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Ďalšie informácie sú v prehľade: Budovanie európskej hospodárskej a menovej únie – Úloha doložky flexibility, článok 352

▶ V určitých naliehavých situáciách sa počíta s uplatnením rýchlejšieho rozhodovacieho procesu. Rozhodnutia o podpore stability by sa mohli prijímať posilnenou kvalifikovanou väčšinou, na ktorú by bolo potrebné získať 85 % hlasov
správnej rady.
▶ Európsky menový fond bude zohrávať priamu úlohu pri riadení programov finančnej pomoci spolu s Európskou
komisiou.
▶ Časom by Európsky menový fond mohol vytvoriť nové finančné nástroje, ktoré by dopĺňali alebo podporovali iné
finančné nástroje EÚ a programy, napríklad na podporu možnej stabilizačnej funkcie v budúcnosti.
▶ Zriadenie Európskeho menového fondu v rámci Únie bude podliehať Európskemu parlamentu, a pritom plne rešpektovať úlohu národných parlamentov.
▶ Rada a Komisia si zachovajú svoje právomoci a povinnosti v oblasti hospodárskeho a rozpočtového dohľadu a koordinácie politiky, ako sa stanovuje v zmluvách EÚ.

Ďalšie kroky
Balík opatrení zo
6. decembra 2017

Samit eurozóny
15. decembra 2017

Európska rada
28 – 29. júna 2018

Zasadnutie v Sibiu
9. mája 2019

Európska rada
21 – 22. marca
2019

2025
Cieľ: do polovice roka 2019 Európsky parlament a Rada prijmú návrh nariadenia, ktorým sa zriadi Európsky menový fond
podľa práva Únie.
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