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Příspěvek Komise k agendě lídrů
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

NOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁSTROJE PRO STABILNÍ EUROZÓNU
V RÁMCI UNIE
„Nepotřebujeme paralelní struktury. Nepotřebujeme zvláštní rozpočet
pro eurozónu, ale potřebujeme silnou rozpočtovou položku pro eurozónu
v rámci rozpočtu EU.“
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, projev o stavu Unie, 13. září 2017

Evropská komise předkládá sdělení o nových rozpočtových nástrojích pro stabilní eurozónu v rámci Unie. Sdělení představuje
čtyři specifické funkce, které jsou nezbytné pro prohloubení evropské hospodářské a měnové unie, a pro každou z nich navrhuje konkrétní příští kroky. Navrhované nástroje jsou úzce propojeny a budou se používat společně s evropským semestrem.

Veřejné finance EU po roce 2020
Pro víceletý finanční rámec po roce 2020 Komise navrhuje způsob, jak maximalizovat dopad veřejných financí EU.
Kromě podpory ve formě technické pomoci, grantů a úvěrů v rámci budoucích nástrojů EU přibydou dva nové prvky: nástroj
k provádění reforem poskytující dodatečné granty za účelem podpory reforem, které byly v evropském semestru označeny
za prioritní, a stabilizační funkce k poskytnutí rychlé podpory za účelem udržení úrovně investic v případě velkých asymetrických otřesů.
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Nové funkce rozpočtu – čtyři funkce
▶ Na období 2018–2020 Komise navrhuje vytvořit
specializovanou oblasti činnosti v rámci programu
na podporu strukturálních reforem.

PODPORA VNITROSTÁTNÍCH
REFOREM

▶ Na období po roce 2020 by se měla stát zvláštním
nástrojem. Volba reformních priorit bude projednávána a monitorována jako součást evropského
semestru.

▶ Pro víceletý finanční rámec na
období po roce 2020 má Komise
v úmyslu představit nový nástroj
na provádění reforem, který by
měl finančně podporovat dohodnuté závazky členských států
v oblasti reforem.
▶ V období 2018–2020 by tento
systém mohl být testován v pilotní
fázi tak, že by se členským státům
umožnilo využít část výkonnostní
rezervy ve stávajících evropských
strukturálních a investičních fondech za účelem podpory reforem
namísto konkrétních projektů.

NÁSTROJ KONVERGENCE PRO ČLENSKÉ
STÁTY, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA
PŘIJETÍ EURA

▶ Na období 2018–2020 se navrhuje zdvojnásobit finanční krytí
stávajícího programu na podporu
strukturálních reforem, a program
by tedy do roku 2020 disponoval
částkou 300 milionů eur.

POJISTKA PRO BANKOVNÍ UNII

▶ Na období po roce 2020 Komise
navrhne posílení technické podpory, přičemž bude vycházet ze
zkušeností získaných v rámci programu na podporu strukturálních
reforem.

Budoucí Evropský měnový fond by měl
poskytovat Jednotnému fondu pro řešení
krizí poslední možnost jištění v nepravděpodobném případě, že Jednotný fond pro
řešení krizí nebude mít zdroje na usnadnění
řádného řešení krizí bank.

STABILIZAČNÍ FUNKCE PRO
EUROZÓNU OTEVŘENÁ VŠEM
ČLENSKÝM STÁTŮM

▶ Stabilizační funkce na evropské úrovni by umožnila aktivovat zdroje za účelem rychlého řešení velkých asymetrických otřesů, které nelze řešit na úrovni jednotlivých zemí.
▶ Na období po roce 2020 Komise plánuje specifický nástroj spravovaný Komisí, který by vycházel
z evropského programu ochrany investic a byl by určen na podporu stanovených priorit, projektů či
činností na vnitrostátní úrovni.
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2025
Cíl: Do poloviny roku 2018 Evropský parlament
a Rada:
• přijmou pozměňující návrh na zdvojnásobení
kapacity programu na podporu strukturálních
reforem,
• přijmou změny nařízení o společných ustanoveních
na podporu vnitrostátních reforem,
• dospějí k dohodě ohledně společného jištění pro
Jednotný fond pro řešení krizí.

Cíl: Do poloviny roku 2019 Evropský
parlament a Rada přijmou v kontextu
příštího víceletého finančního rámce
na období po roce 2020 návrhy týkající
se podpory strukturálních reforem,
zvláštního nástroje konvergence
pro členské státy mimo eurozónu
a stabilizační funkce.
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