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NAUJOS BIUDŽETO PRIEMONĖS SĄJUNGOS SISTEMOJE
EURO ZONOS STABILUMUI UŽTIKRINTI
„Mums nereikia lygiagrečių struktūrų. Mums reikia ne euro zonos biudžeto,
bet didelės euro zonos biudžeto eilutės ES biudžete.“
Europos Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2017 m.
rugsėjo 13 d.

Europos Komisija teikia komunikatą „Naujos biudžeto priemonės Są jungos sistemoje euro zonos stabilumui užtikrinti“.
Komunikate aptariamos keturios specialios funkcijos, svarbios stiprinant Europos ekonominę ir pinigų są jungą, ir siūlomi su
kiekviena šių funkcijų susiję konkretūs tolesni veiksmai. Siūlomos priemonės, kurios glaudžiai susijusios tarpusavyje, derėtų
su Europos semestru.

ES viešieji finansai po 2020 m.
Kiek tai susiję su daugiamete finansine programa po 2020 m., Komisija siūlo, kaip būtų galima kuo labiau padidinti ES viešųjų finansų poveikį.
Techninės pagalbos, dotacijų ir paskolų forma pagal būsimas ES priemones teikiamą paramą papildytų dvi naujos priemonės: reformų įgyvendinimo priemonė, pagal kurią būtų teikiamos papildomos dotacijos reformoms, kurios per Europos
semestrą nurodytos kaip prioritetinės, remti; ir stabilizavimo funkcija, kad būtų greitai suteikta parama siekiant išlaikyti
investicijų lygį stiprių asimetrinių sukrėtimų atveju.
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Naujos biudžeto priemonės: keturios funkcijos
▶ Komisija siūlo 2018–2020 m. laikotarpiu nustatyti
specialią darbo tvarką pagal struktūrinių reformų
rėmimo programą.

PARAMA NACIONALINĖMS
REFORMOMS

▶ Po 2020 m. ji turėtų tapti specialią ja priemone.
Galimi reformų prioritetai bus aptariami ir stebimi
per Europos semestrą.

▶ Komisija ketina pristatyti į daugiametę finansinę programą po
2020 m. įtrauktiną naują reformų
įgyvendinimo priemonę valstybių
narių patvirtintiems reformų įsipareigojimams finansiškai remti.
▶ Ši sistema galėtų būti išbandoma bandomuoju etapu 2018–
2020 m. suteikiant valstybėms
narėms galimybę pasinaudoti
dabartinių Europos struktūrinių
ir investicijų fondų veiklos lėšų
rezervo dalimi reformoms, o ne
konkretiems projektams remti.

KONVERGENCIJOS PRIEMONĖ VALSTYBĖMS
NARĖMS, KURIOS RENGIASI ĮSIVESTI EURĄ

▶ Komisija siūlo 2018–2020 m.
padvigubinti dabartinei struktūrinių reformų rėmimo programai
skirtą finansinį paketą, kad jis
laikotarpiui iki 2020 m. siektų
300 mln. EUR.

BANKŲ SĄJUNGOS FINANSINIO
STABILUMO PRIEMONĖ

▶ Komisija pasiūlys laikotarpiu
po 2020 m. stiprinti techninę
paramą, remiantis struktūrinių
reformų rėmimo programos patirtimi.

Būsimas Europos valiutos fondas bus Bendro
pertvarkymo fondo finansinio stabilumo
priemonė, naudojama kraštutiniu mažai
tikėtinu atveju, jei Bendram pertvarkymo
fondui trūktų išteklių žlungantiems bankams
tvarkingai pertvarkyti.

EURO ZONAI SKIRTA IR
VISOMS VALSTYBĖMS NARĖMS
PRIEINAMA STABILIZAVIMO
FUNKCIJA

▶ Europos lygmens stabilizavimo funkcija sudarytų sąlygas skubiai panaudoti išteklius stipriems
asimetriniams sukrėtimams, kurių neįmanoma suvaldyti atskiros valstybės lygmeniu, įveikti.
▶ Laikotarpiui po 2020 m. Komisija planuoja specialią Europos investicijų apsaugos sistemos principais grindžiamą priemonę, kurią valdytų Komisija ir kuria būtų remiami nustatyti nacionaliniai
prioritetai, projektai ar veikla.
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2025
Tikslas: Iki 2018 m. vidurio Europos Parlamentas ir Taryba
turėtų:
• priimti dalinio pakeitimo pasiūlymą, kuriuo
padvigubinamas struktūrinių reformų rėmimo programos
pajėgumas;
• priimti Bendrų jų nuostatų reglamento pakeitimus siekiant
remti nacionalines reformas;
• susitarti dėl Bendro pertvarkymo fondo bendros finansinio
stabilumo priemonės.

Tikslas: Iki 2019 m. vidurio Europos
Parlamentas ir Taryba, atsižvelgdami
į kitą daugiametę finansinę programą po
2020 m., turėtų priimti pasiūlymus dėl
struktūrinių reformų rėmimo, specialiosios
konvergencijos priemonės, skirtos euro zonai
nepriklausančioms valstybėms narėms, ir
stabilizavimo funkcijos.
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