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NYE BUDGETINSTRUMENTER MED HENBLIK PÅ ET
STABILT EUROOMRÅDE INDEN FOR EU’S RAMMER
“Vi har ikke behov for parallelle strukturer. Vi har ikke behov for et budget
for euroområdet, men for en markant budgetpost for euroområdet inden
for rammerne af EU-budgettet.”
Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i sin tale om Unionens tilstand, den
13. september 2017

Europa-Kommissionen forelægger en meddelelse om nye budgetinstrumenter med henblik på et stabilt euroområde inden
for EU’s rammer. Meddelelsen beskriver fire specifikke funktioner, der er afgørende for uddybningen af EU’s Økonomiske
og Monetære Union, og foreslår de konkrete skridt, der skal tages for hver af de fire funktioner. De foreslåede instrumenter
hænger nøje sammen og skal gå hånd i hånd med det europæiske semester.

EU’s offentlige finanser efter 2020
I forbindelse med den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020 foreslår Kommissionen tiltag, der har til formål
at opnå den bedst mulige udnyttelse af EU’s offentlige finanser.
Som supplement til den støtte, der ydes i form af teknisk bistand, tilskud og lån inden for rammerne af de kommende EU-instrumenter, tilføjes der to nye elementer, nemlig et værktøj til gennemførelse af reformer med henblik på at tilvejebringe
ekstra tilskud til støtte for de reformer, som ifølge det europæiske semester har høj prioritet, og en stabiliseringsfunktion
med henblik på hurtigt at kunne yde støtte til fastholdelse af investeringsniveauerne i tilfælde af store asymmetriske chok.
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Nye budgetinstrumenter - fire funktioner
▶ For perioden 2018-2020 foreslår Kommissionen,
at der oprettes et særligt arbejdsforløb inden for
rammerne af støtteprogrammet for strukturreformer.

STØTTE TIL NATIONALE REFORMER

▶ Dette særlige forløb bør efter 2020 omdannes til
en særlig facilitet. Prioriteringen af reformerne vil
blive drøftet og overvåget som led i det europæiske semester.

▶ En sådan ordning kunne afprøves
i en pilotfase i perioden 20182020 ved at give medlemsstaterne mulighed for at anvende en
del af midlerne i de nuværende
europæiske struktur- og investeringsfondes resultatreserve til
støtte for reformer i stedet for til
specifikke projekter.

EN KONVERGENSFACILITET FOR
MEDLEMSSTATER, DER FORBEREDER SIG PÅ
AT KOMME MED I EUROOMRÅDET

▶ For perioden 2018-2020 foreslår Kommissionen en fordobling
af finansieringsrammen for det
nuværende støtteprogram for
strukturreformer, således at det
får et budget på 300 mio. EUR.
i perioden frem til 2020

BAGSTOPPERORDNING FOR
BANKUNIONEN

Den kommende europæiske monetære fond
skal fungere som en bagstopperordning
for Den Fælles Afviklingsfond, og kan anvendes som en sidste udvej i det usandsynlige
tilfælde, hvor Den Fælles Afviklingsfond ikke
råder over de fornødne ressourcer til at sørge
for en velordnet afvikling af nødlidende banker.

▶ I forbindelse med den flerårige
finansielle ramme for perioden
efter 2020 har Kommissionen til
hensigt at fremsætte forslag om
et nyt værktøj til gennemførelse
af reformer, som skal støtte medlemsstaternes reformtilsagn økonomisk.

▶ For perioden efter 2020 agter
Kommissionen at foreslå en forøgelse af den tekniske bistand
på grundlag af erfaringerne fra
støtteprogrammet for strukturreformer.

EN STABILISERINGSFUNKTION
FOR EUROOMRÅDET, SOM
SKAL VÆRE ÅBEN FOR ALLE
MEDLEMSSTATER

▶ En stabiliseringsfunktion på europæisk plan giver mulighed for hurtigt at tilvejebringe ressourcer for
at afbøde store asymmetriske chok, som ikke kan håndteres på nationalt niveau alene.

De næste skridt

▶ For perioden efter 2020 har Kommissionen planer om at oprette et særligt instrument, som den
selv skal forvalte, og som vil blive baseret på en europæisk ordning for investeringsbeskyttelse.
Formålet med instrumentet er at yde støtte til planlagte prioriteter, projekter eller aktiviteter på
nationalt plan.
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Mål: Senest medio 2018 — Europa-Parlamentet og
Rådet:
• vedtagelse af forslaget om ændring med det formål
at fordoble kapaciteten for støtteprogrammet for
strukturreformer
• vedtagelse af ændringer til forordningen om fælles
bestemmelser med det formål at yde støtte til
nationale reformer

Mål: Senest medio 2019 — EuropaParlamentets og Rådets vedtagelse
i forbindelse med den næste flerårige
finansielle ramme for perioden efter 2020
af forslagene om strukturreformstøtte,
en særlig konvergensfacilitet for
medlemsstater, der ikke er med
i euroområdet, og en stabiliseringsfunktion.

• nå til enighed om en bagstopperordning for Den Fælles
Afviklingsfond
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