AZ EURÓPAI GAZDASÁGI
ÉS MONETÁRIS UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSA
A Bizottság hozzájárulása a vezetői ütemtervhez
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

AZ EURÓÖVEZETI STABILITÁST SZOLGÁLÓ, UNIÓS JOGI
KERETBE FOGLALT ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK
„Párhuzamos struktúrákra a legkevésbé sincs szükségünk. Nincs szükségünk
arra, hogy az euróövezetnek külön költségvetése legyen, szükségünk van viszont
az uniós költségvetésen belül az euróövezetre vonatkozó erős költségvetési sorra.”
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Értékelő beszéd az Unió helyzetéről, 2017.
szeptember 13.

Az Európai Bizottság közleményt terjeszt elő az euróövezeti stabilitást szolgáló, uniós jogi keretbe foglalt új költségvetési eszközökről. A közlemény négy olyan meghatározott feladatkört vázol fel, amelyek elengedhetetlenek az európai gazdasági és
monetáris unió elmélyítéséhez, és mindegyik vonatkozásában javaslatot tesz a következő konkrét lépésekre. A javasolt eszközök
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és szorosan együttműködnének az európai szemeszterrel.

Az uniós költségvetés 2020 után
A 2020 utáni következő többéves pénzügyi keret tekintetében a Bizottság olyan javaslatot tesz a továbblépésre, amely az uniós
költségvetés hatásának maximalizálását célozza.
A jövőbeli uniós eszközök keretében biztosított technikai segítségnyújtás, vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök a következő két új elemmel egészülnek ki: egy, a reformok végrehajtását elősegítő eszköz, amely az európai szemeszter keretében prioritásként azonosított reformok elősegítése céljából kiegészítő támogatásokat biztosít; valamint egy stabilizálási funkció, amely
jelentős aszimmetrikus sokkok esetén gyors támogatást nyújt a beruházási aktivitás fenntartása céljából.
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Új költségvetési eszközök – négy funkció
▶ A 2018–2020 közötti időszak vonatkozásában a Bizottság a strukturálisreform-támogató program keretében
külön munkafolyamat létrehozását javasolja.
▶ A 2020 utáni időszakban ezt célzott eszközzé kellene
átalakítani. A reformprioritások kiválasztására irányuló
megbeszélésekre és a prioritások nyomon követésére
az európai szemeszter keretében kerül majd sor.

▶ A 2020 utáni időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keret tekintetében
a Bizottság a reformok végrehajtását
elősegítő új eszközt kíván előterjeszA NEMZETI REFORMOK TÁMOGATÁSA
teni, amely a tagállamok által vállalt
reformkötelezettségeket pénzügyileg
támogatja.
▶ A 2018–2020 közötti időszakban
ezt a rendszert kísérleti szakaszban
lehetne tesztelni annak lehetővé tételével, hogy a tagállamok a jelenlegi
európai strukturális és beruházási
alapok eredményességi tartalékának
egy részét konkrét projektek helyett
reformok támogatására használják
fel.

A KONVERGENCIÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZ AZ
EURÓÖVEZETI CSATLAKOZÁS ELŐTT ÁLLÓ
TAGÁLLAMOK SZÁMÁRA

▶ A 2018–2020 közötti időszak vonatkozásában a Bizottság azt javasolja,
hogy a jelenlegi strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretös�szegét 2020-ig a kétszeresére, 300
millió EUR-ra kell növelni.

VÉDŐHÁLÓ A BANKUNIÓ SZÁMÁRA

▶ A 2020 utáni időszak vonatkozásában a Bizottság javasolni fogja
a 2020 utáni időszakra vonatkozóan
a technikai segítségnyújtás fokozását, a strukturálisreform-támogató
programmal kapcsolatban szerzett
tapasztalatokra építve.

A jövőbeli Európai Valutaalapnak egy végső eszközként igénybe vehető védőhálót kell biztosítani az Egységes Szanálási Alap számára abban
a valószínűtlen esetben, ha az nem rendelkezne
forrásokkal a bajba jutott bankok rendezett szanálásának elősegítéséhez.

STABILIZÁCIÓS FUNKCIÓ AZ
EURÓÖVEZET SZÁMÁRA, AMELY
MINDEN TAGÁLLAM ELŐTT
NYITVA ÁLL

▶ Az európai szinten biztosított stabilizációs funkció lehetőséget adna a kizárólag nemzeti szinten nem kezelhető,
jelentős aszimmetrikus sokkok leküzdésére szolgáló erőforrások gyors aktiválására.
▶ A 2020 utáni időszakra vonatkozóan a Bizottság egy általa kezelt célzott eszköz bevezetését tervezi, amely
az azonosított prioritásokat, projekteket és tevékenységeket támogató európai beruházásvédelmi rendszeren
alapul.
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Célkitűzés: 2018 közepéig az Európai Parlament és
a Tanács:
• fogadjon el módosító javaslatot
a strukturálisreform-támogatási program
kapacitásának megduplázására vonatkozóan
• fogadja el a közös rendelkezésekről szóló
rendeletnek a nemzeti reformokat támogató
forrásokat célzó módosításait
• állapodjon meg az Egységes Szanálási Alap közös
védőhálójáról

Célkitűzés: 2019 közepére az Európai
Parlament és a Tanács a 2020 utáni
időszakra vonatkozó következő többéves
pénzügyi kereten belül fogadjon el
javaslatokat a strukturális reformok
támogatására, az euróövezeten kívüli
tagállamok számára létrehozandó,
célzott konvergencia-eszközre, valamint
a stabilizációs funkcióra vonatkozóan.
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