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ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΖΩΝΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
«Δεν χρειαζόμαστε παράλληλες δομές. Δεν χρειαζόμαστε χωριστό προϋπολογισμό
για τη ζώνη του ευρώ, αλλά ένα στιβαρό κονδύλι για τη ζώνη του ευρώ στον
προϋπολογισμό της ΕΕ.»
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης,
13 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ανακοίνωση σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή ζώνη του ευρώ εντός του
πλαισίου της Ένωσης. Η ανακοίνωση περιγράφει τέσσερις μηχανισμούς, ειδικούς για τον σκοπό αυτόν, που είναι απαραίτητοι για την
εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για καθέναν απ’ αυτούς. Τα
προτεινόμενα μέσα είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα και θα λειτουργούν παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Δημόσια οικονομικά της ΕΕ μετά το 2020
Όσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020, η Επιτροπή προτείνει μελλοντικές δράσεις, σκοπός των οποίων θα είναι
να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δημοσίων οικονομικών της ΕΕ.
Πέραν της στήριξης υπό μορφή τεχνικής συνδρομής, επιχορηγήσεων και δανείων στο πλαίσιο των μελλοντικών μέσων της ΕΕ, προστίθενται δύο νέα στοιχεία: ένα εργαλείο για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, σκοπός του οποίου θα είναι η χορήγηση πρόσθετων
επιχορηγήσεων για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων που θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,
και ένας μηχανισμός σταθεροποίησης, σκοπός του οποίου θα είναι η παροχή ταχείας στήριξης για τη διατήρηση των επιπέδων των επενδύσεων σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κλυδωνισμών.
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Νέα δημοσιονομικά μέσα - τέσσερις μηχανισμοί
▶ Όσον αφορά την περίοδο 2018-2020, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ειδικού άξονα δράσης στο πλαίσιο
του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

▶ Όσον αφορά την περίοδο μετά το 2020, προβλέπεται η μετατροπή του άξονα αυτού σε ειδικό μηχανισμό.
Η επιλογή των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις θα συζητείται και θα παρακολουθείται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

▶ Όσον αφορά την περίοδο 2018-2020,
το σύστημα αυτό θα μπορούσε να
δοκιμαστεί σε μια πιλοτική φάση με
την παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να χρησιμοποιήσουν μέρος
του αποθεματικού επίδοσης στα τρέχοντα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία για τη στήριξη των
μεταρρυθμίσεων αντί για τη στήριξη
συγκεκριμένων έργων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ
ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ

▶ Όσον αφορά την περίοδο 2018-2020,
προτείνεται να διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του τρέχοντος
προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να ανέλθει σε 300 εκατ. EUR.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα
αποτελεί έσχατο μηχανισμό ασφάλειας του
Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης, στην απίθανη περίπτωση που το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης δεν θα
διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για τη διευκόλυνση της ομαλής εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών.

▶ Όσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει νέο
εργαλείο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, σκοπός του οποίου θα
είναι η χρηματοδοτική στήριξη των
δεσμεύσεων των κρατών μελών για
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
που έχουν συμφωνηθεί.

▶ Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή θα προτείνει την ενίσχυση της
τεχνικής συνδρομής, αξιοποιώντας
την εμπειρία του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ
ΜΕΛΗ

▶ Ο μηχανισμός σταθεροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρέχει τη δυνατότητα ταχείας ενεργοποίησης πόρων
για την αντιμετώπιση μεγάλων ασύμμετρων κλυδωνισμών η διαχείριση των οποίων δεν είναι εφικτή σε
αποκλειστικά εθνικό επίπεδο.
▶ Όσον αφορά την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προβλέπει ένα ειδικό μέσο, που θα διαχειρίζεται η ίδια, το
οποίο θα βασίζεται σ’ ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Επενδύσεων για τη στήριξη προτεραιοτήτων,
έργων ή δραστηριοτήτων που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.
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2025
Στόχος: Έως τα μέσα του 2018, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:
• εγκρίνουν τροποποιητική πρόταση για τον
διπλασιασμό της ικανότητας του Προγράμματος
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
• εγκρίνουν τις τροποποιήσεις του κανονισμού
περί κοινών διατάξεων με σκοπό τη στήριξη των
εθνικών μεταρρυθμίσεων
• συμφωνούν σχετικά με έναν κοινό μηχανισμό
ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης

Στόχος: Μέχρι τα μέσα του 2019, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
εγκρίνουν, στο πλαίσιο του προσεχούς
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για
την περίοδο μετά το 2020, προτάσεις
σχετικά με τη στήριξη των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, ειδικό μηχανισμό
σύγκλισης για τα κράτη μέλη εκτός
της ζώνης του ευρώ και μηχανισμό
σταθεροποίησης.

Print
PDF

ISBN 978-92-79-76695-4
ISBN 978-92-79-76702-9

doi:10.2765/04580
doi:10.2765/95087

KC-05-17-223-EL-C
KC-05-17-223-EL-N

