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EUROPEISKA VALUTAFONDEN
”Euroområdet är mer motståndskraftigt nu än tidigare. Vi har nu Europeiska
stabiliseringsmekanismen. Jag anser att Europeiska stabilitetsmekanismen
nu successivt bör utvecklas till en Europeisk valutafond, som dock måste
vara fast förankrad i EU:s regler och befogenheter.”
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen
den 13 september 2017

Med stöd i de fem ordförandenas rapport (juni 2015) och Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2017
föreslår kommissionen att man vidareutvecklar Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och inrättar en europeisk valutafond som är förankrad i EU:s regelverk. Enligt förslaget ska fonden inrättas som en unik juridisk person enligt EU-rätten.

Artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt1
Kommissionen lägger fram ett förslag till rådsförordning, som Europaparlamentet ska godkänna, i enlighet med
artikel 352 i EUF-fördraget. Enligt artikel 352 kan Europeiska stabilitetsmekanismen införas i EU:s ramverk eftersom
denna åtgärd är nödvändig för euroområdets finansiella stabilitet. De nationella parlamenten har också en specifik
roll enligt den artikeln.

Hur är det tänkt att Europeiska valutafonden ska fungera?
▶ Valutafonden ska ersätta ESM med dess gällande finansiella och institutionella struktur i princip intakt.
▶ ESM har på senare år visat sig avgörande för att bevara den finansiella stabiliteten i euroområdet genom att ge extra
finansiellt stöd till euroländer med problem. Europeiska valutafonden kommer att fortsätta att ge finansiellt stabilitetsstöd till medlemsländer som behöver det. Den finansiella styrka som valutafonden kommer att ha för att agera
vid kriser kommer att vara identisk med EMS, med en total utlåningskapacitet på 500 miljarder euro.
▶ Valutafonden kommer som sista utväg att fungera som en säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsfonden som ingår i bankunionen. Det kommer att ingjuta förtroende i banksystemet genom att göra de åtgärder
som vidtas av den gemensamma resolutionsnämnden mer trovärdiga. Då minskar man sannolikheten för att det ska
uppstå ett läge då en säkerhetsmekanism behöver användas. I princip har man redan enats om en sådan säkerhetsmekanism, men den måste ännu införas. Om säkerhetsmekanismen används ska den med tiden bli en budgetneutral insats,
eftersom alla använda medel ska återkrävas från banksektorn i de medlemsländer som deltar i bankunionen.
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Läs mer i faktabladet om EMU och artikel 352, den s.k. flexibilitetsklausulen

▶ Snabbare beslutsfattande ska finnas i specifika nödlägen. Beslut om stabilitetsstöd kan fattas med förstärkt kvalificerad majoritet, där 85 % av rösterna i valutafondens råd krävs för att gå vidare.
▶ Valutafonden ska vara mer direkt involverad i förvaltningen av program för finansiellt stöd, tillsammans med
kommissionen.
▶ Med tiden kan valutafonden ta fram nya finansiella instrument för att komplettera eller stödja EU:s andra
finansiella instrument och program, t.ex. till stöd för en möjlig framtida stabiliseringsfunktion.
▶ Genom att inrätta Europeiska valutafonden inom EU:s ramar kommer fonden att vara ansvarig inför Europaparlamentet med full respekt för de nationella parlamentens roll.
▶ Rådet och kommissionen kommer att behålla sina befogenheter och sitt ansvar när det gäller ekonomisk och
finanspolitisk övervakning och samordning och politisk samordning i enlighet med EU-fördragen.
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Mål: Mitten på 2019 – Europaparlamentet och rådet antar förslaget om Europeiska valutafonden enligt EU-rätten.
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