DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE
I MONETARNE UNIJE
Doprinos Komisije Programu čelnika
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

NOVI PRORAČUNSKI INSTRUMENTI ZA STABILNO
EUROPODRUČJE UNUTAR OKVIRA EU-A
„Nisu nam potrebne paralelne strukture. Ne trebamo proračun za europodručje,
već jaku proračunsku liniju za europodručje u okviru proračuna EU-a.”
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017.

Europska komisija predstavlja Komunikaciju o novim proračunskim instrumentima za stabilno europodručje unutar okvira
EU-a. U toj komunikaciji analiziraju se četiri konkretne funkcije koje su neophodne za produbljenje europske ekonomske
i monetarne unije i predlažu sljedeći konkretni koraci za svaku od funkcija. Predloženi instrumenti međusobno su usko povezani i trebali bi se primjenjivati paralelno s europskim semestrom.

Javne financije EU-a nakon 2020.
Komisija predlaže daljnje korake za višegodišnji financijski okvir nakon 2020. kojima bi se ostvario najveći mogući učinak
javnih financija EU-a.
Uz potporu u obliku tehničke pomoći, bespovratnih sredstava i zajmova u okviru budućih instrumenata EU-a, dodale bi se
dvije nove značajke: instrument za provedbu reformi, kojim bi se osiguravala dodatna bespovratna sredstva za potporu
reformama koje su u europskom semestru utvrđene kao prioriteti; funkcija stabilizacije, kojom bi se osigurala brza potpora
u održavanju razina ulaganja u slučaju velikih asimetričnih šokova.
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Novi proračunski instrumenti – četiri funkcije
▶ Za razdoblje 2018. – 2020. Komisija predlaže
uspostavu posebnog postupka u okviru Programa
potpore strukturnim reformama.

POTPORA NACIONALNIM
REFORMAMA

▶ U razdoblju nakon 2020. taj bi postupak trebao
postati poseban instrument. Odabir prioriteta
u pogledu reformi razmatrat će se i pratiti u okviru
europskog semestra.

▶ Za višegodišnji financijski okvir za
razdoblje nakon 2020. Komisija
namjerava predstaviti novi instrument za provedbu reformi kojim
će se financijski podupirati obveze
u pogledu reformi dogovorene
s državama članicama.
▶ U razdoblju od 2018.–2020. taj
bi se sustav testirao u pilot-fazi
tako što bi se državama članicama ponudila mogućnost da dio
rezerve za uspješnost iz sadašnjih europskih strukturnih i investicijskih fondova upotrijebe za
potporu reformama umjesto za
potporu određenim projektima.

INSTRUMENT ZA KONVERGENCIJU ZA
DRŽAVE ČLANICE KOJE SU U POSTUPKU
PRIDRUŽIVANJA EUROPODRUČJU

▶ Komisija za razdoblje od 2018.–
2020. predlaže udvostručenje
financijske omotnice postojećeg
Programa potpore strukturnim
reformama, čime bi se iznos
povećao na 300 milijuna EUR za
razdoblje do 2020.

ZAŠTITNI MEHANIZAM ZA BANKARSKU
UNIJU

Budući Europski monetarni fond trebao bi
osigurati zaštitni mehanizam u krajnjoj
nuždi za jedinstveni fond za sanaciju u malo
vjerojatnom slučaju kada sredstva dostupna
u okviru jedinstvenog fonda za sanaciju ne
bi bila dovoljna za urednu sanaciju banaka
u poteškoćama.

▶ Komisija će na temelju iskustva
iz Programa potpore strukturnim reformama predložiti jačanje tehničke potpore za razdoblje
nakon 2020.

FUNKCIJA STABILIZACIJE
NAMIJENJENA DRŽAVAMA
ČLANICAMA EUROPODRUČJA

▶ Funkcijom stabilizacije na europskoj razini pružila bi se mogućnost brzog aktiviranja sredstava kako bi
se nosili s velikim asimetričnim šokovima kojima se ne može upravljati samo na nacionalnoj razini.
▶ Komisija za razdoblje nakon 2020. predviđa poseban instrument kojim bi upravljala Komisija i koji bi
se temeljio na europskom programu zaštite ulaganja s ciljem potpore dobro utvrđenim prioritetima,
projektima ili djelovanjima na nacionalnoj razini.

Sljedeći koraci
Paket od
6. prosinca 2017.
Sastanak na vrhu
država europodručja
15. prosinca 2017.

Europsko vijeće
28. – 29. lipnja 2018.

Europsko vijeće
21. – 22. ožujka 2018.

Sibiu
9. svibnja 2019.

2025
Cilj: Do sredine 2018. Europski parlament i Vijeće:
• donijet će prijedlog izmjene kako bi se udvostručio
kapacitet Programa potpore strukturnim
reformama
• donijet će izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama
radi potpore nacionalnim reformama
• postići će dogovor o zajedničkom zaštitnom
mehanizmu za Jedinstveni fond za sanaciju

Cilj: Do sredine 2019. Europski
parlament i Vijeće donijet će, u kontekstu
sljedećeg višegodišnjeg financijskog
okvira, prijedlog za potporu strukturnim
reformama, prijedlog posebnog
instrumenta za konvergenciju država
članica izvan europodručja i prijedlog
funkcije stabilizacije.
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