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НОВИ БЮДЖЕТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТАБИЛНА
ЕВРОЗОНА В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Не ни трябват паралелни структури. Нямаме нужда от бюджет за
еврозоната, а от стабилен бюджетен ред за еврозоната в рамките на
бюджета на ЕС.
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза,
13 септември 2017 г.

Европейската комисия представя съобщение относно нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в правната уредба
на Европейския съюз. В съобщението се очертават четири специални функции, които са от основно значение за задълбочаването на европейския Икономически и паричен съюз, и се предлагат конкретни следващи стъпки за всяка от тях. Предложените
инструменти са тясно свързани помежду си и ще функционират успоредно с европейския семестър.

Публичните финанси на ЕС за периода след 2020 г.
С оглед на многогодишната финансова рамка след 2020 г. Комисията предлага път за постигане на максимално въздействие
на публичните финанси на ЕС в бъдеще.
В допълнение към подкрепата под формата на техническа помощ, безвъзмездни средства и заеми в рамките на бъдещите
инструменти на ЕС, ще бъдат добавени два нови елемента: инструмент за осъществяване на реформи, в рамките на който
ще бъдат предоставяни допълнителни безвъзмездни средства за подпомагане на реформите, определени като приоритетни
в рамките на европейския семестър; и функция за стабилизация за осигуряване на бърза подкрепа за поддържане на равнищата на инвестициите в случай на големи асиметрични сътресения.
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Нови бюджетни инструменти — четири функции
▶ За периода 2018—2020 г. Комисията предлага да
бъде създаден специален работен процес в рамките на Програмата за подкрепа на структурните
реформи.

ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИ
НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

▶ За периода след 2020 г. се планира той да бъде
преобразуван в специален механизъм. Изборът на
приоритети за реформи ще бъде обсъждан и наблюдаван като част от европейския семестър.

▶ За периода 2018—2020 г. тази
система би могла да бъде изпитана в пилотна фаза чрез предоставяне на възможност на
държавите членки да използват
част от резерва за изпълнение
в сегашните европейски структурни и инвестиционни фондове за
подпомагане на реформите вместо
на конкретни проекти.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СБЛИЖАВАНЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ,
КОИТО СА НА ПЪТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ
КЪМ ЕВРОТО

▶ За периода 2018—2020 г. Комисията ще предложи да бъде удвоен
финансовият пакет на сегашната
Програма за подкрепа на структурните реформи, като така той
ще достигне 300 милиона евро за
периода след 2020 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДКРЕПА
ЗА БАНКОВИЯ СЪЮЗ

Бъдещият Европейски паричен фонд следва да
предоставя на Единния фонд за преструктуриране подкрепа в краен случай, а именно
в малко вероятния случай, когато Единният
фонд за преструктуриране не разполага
с необходимите ресурси, за да предостави
подкрепа за организираното преструктуриране на неплатежоспособни банки.

▶ С оглед на многогодишната финансова рамка след 2020 г. Комисията възнамерява да представи
нов инструмент за осъществяване
на реформи, който да подкрепя
финансово
ангажиментите
за
реформи на държавите членки.

▶ За периода след 2020 г. Комисията
ще предложи да бъде увеличена
техническата подкрепа въз основа
на опита от Програмата за подкрепа на структурните реформи.
ФУНКЦИЯ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЗА ЕВРОЗОНАТА, KOЯТО Е НА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

▶ Функцията за стабилизация на европейско равнище ще осигури възможност за бързо активиране на
ресурси, за да бъдат преодолени големи асиметрични сътресения, които не могат да бъдат преодолени само на национално равнище.
▶ За периода след 2020 г. Комисията предвижда специален механизъм, управляван от Комисията и базиран на европейска схема за защита на инвестициите в подкрепа на определени приоритети, проекти
или дейности на национално равнище.

Следващи стъпки
Пакет с предложения
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Цел: До средата на 2018 г. Европейският
парламент и Съветът:
• приемат предложение за изменение, целящо
удвояване на капацитета на Програмата за
подкрепа на структурните реформи
• приемат изменения в Регламента за
общоприложимите разпоредби с цел
преразпределяне на средства в подкрепа на
националните реформи

Цел: До средата на 2019 г.
Европейският парламент и Съветът
приемат в контекста на следващата
многогодишна финансова рамка
предложенията за подкрепа на
структурните реформи за периода
след 2020 г. и специален механизъм
за сближаване за държавите членки
извън еврозоната, както и функция за
стабилизация.

• се споразумяват за общ механизъм за защита за
Единния фонд за преструктуриране
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