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LIIDU UUED EELARVELISED TOETUSVAHENDID
STABIILSE EUROALA TAGAMISEKS
„Meil ei ole vaja paralleelstruktuure. Meil pole vaja ka eraldi euroala
eelarvet, vaid üksnes tugevat euroala jaoks ettenähtud eelarverida ELi
eelarve raames.“
Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kõne olukorrast Euroopa Liidus,
13. september 2017.

Euroopa Komisjon esitleb teatist uute liidu raamistikku kuuluvate stabiilse euroala eelarveliste toetusvahendite kohta. Teatises visandatakse neli konkreetset funktsiooni, mis on olulised majandus- ja rahaliidu süvendamiseks, ning pannakse ette
konkreetsed meetmed, mida tuleks neist igaühe jaoks võtta. Kavandatud vahendid on vastastikku tihedalt seotud ja neid
hakatakse kasutama Euroopa poolaasta raames.

ELi rahandus pärast 2020. aastat
Komisjon teeb ettepaneku järgmise sammu kohta, milleks oleks suurendada 2020. aasta järgses mitmeaastases finantsraamistikus nii palju kui võimalik ELi rahanduse mõju.
Lisaks ELi tulevaste vahendite alusel tehnilise abi, toetuste ja laenude vormis antavale toetusele on kavas võtta kasutusele
veel kaks uut vahendit: reformide tugivahend, et anda eritoetusi Euroopa poolaasta raames prioriteetideks kuulutatud
reformide toetamiseks, ning stabiliseerimisfunktsioon, et anda kiiresti toetust investeeringute taseme säilitamiseks suurte
asümmeetriliste šokkide korral.
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Uued eelarvelised toetusvahendid – neli funktsiooni
▶ Komisjon teeb ettepaneku luua ajavahemikuks
2018–2020 struktuurireformi tugiprogrammi raames eraldi töösuund.
RIIKLIKE REFORMIDE TOETAMINE

▶ Pärast 2020. aastat tuleks sellest kujundada sihtotstarbeline rahastu. Reformiprioriteete arutatakse ja jälgitakse Euroopa poolaasta kontekstis.

▶ Ajavahemikul 2018–2020 võiks
seda süsteemi katsetada ja pakkuda liikmesriikidele võimaluse
kasutada osa praeguste struktuuri- ja investeerimisfondide
tulemusreservist reformide toetuseks (eriprojektide asemel).

LÄHENEMISRAHASTU, MIS ON MÕELDUD
EUROALAGA ÜHINEDA SOOVIVATELE
LIIKMESRIIKIDELE

▶ Tehakse ka ettepanek kahekordistada aastateks 2018–2020
praeguse
struktuurireformi
tugiprogrammi rahastamispaketti
ja suurendada seda seega 300
miljoni euroni.

PANGANDUSLIIDU KAITSEMEEDE

Tulevane Euroopa Valuutafond võimaldab
luua ühtsele kriisilahendusfondile viimase
abinõuna kasutatava kaitsemeetme selliseks üsna ebatõenäoliseks juhuks, kui ühtse
kriisilahendusfondi vahenditest ei peaks piisama raskustesse sattunud pankade kriiside
nõuetekohase lahendamise lihtsustamiseks.

▶ 2020. aasta järgse mitmeaastase
finantsraamistiku jaoks kavatseb
komisjon välja töötada reformide
tugivahendi, mille kaudu rahaliselt toetada liikmesriikidega kokkulepitud reforme.

▶ 2020. aasta järgseks ajaks paneb
komisjon ette tugevdada tehnilist toetust, tuginedes struktuurireformi tugiprogrammi raames
saadud kogemustele.

EUROALA
STABILISEERIMISFUNKTSIOON,
MIS ON AVATUD KÕIGILE
LIIKMESRIIKIDELE

▶ Euroopa tasandi stabiliseerimisfunktsioon annaks võimaluse võtta kiiresti kasutusele ressursid, et
reageerida suurtele asümmeetrilistele šokkidele, mida ei suudeta leevendada üksnes liikmesriigi tasandil.

Järgmised sammud

▶ 2020. aasta järgseks ajaks kavandab komisjon tema enda hallatavat eriotstarbelist vahendit, mis
põhineb Euroopa investeeringute kaitse skeemil ja mille kaudu toetatakse riikide tasandi kindlaksmääratud prioriteete, projekte või meetmeid.
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2025
Eesmärk: 2018. aasta keskpaigaks peavad Euroopa
Parlament ja nõukogu:
• võtma vastu muudatusettepaneku, et
kahekordistada struktuurireformi tugiprogrammi
mahtu;
• võtma vastu ühissätete määruse muudatused, et
toetada riiklikke reforme;
• jõudma kokkuleppele ühtse kriisilahendusfondi
ühises kaitsemeetmes.

Eesmärk: 2019. aasta keskpaigaks
võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku
kontekstis vastu 2020. aasta järgseks ajaks
mõeldud ettepanekud struktuurireformi toe,
euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele
suunatud spetsiaalse lähenemisrahastu ja
stabiliseerimisfunktsiooni kohta.
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