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JAUNI BUDŽETA INSTRUMENTI STABILAI EIROZONAI
SAVIENĪBAS SATVARĀ
“Mums nav vajadzīgas paralēlas struktūras. Mums nav nepieciešams
budžets eirozonai, bet gan spēcīga eirozonas budžeta pozīcija saskaņā ar
ES budžetu.”
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera runa par stāvokli Savienībā, 2017. gada
13. septembris.

Eiropas Komisija sniedz paziņojumu par jauniem budžeta instrumentiem stabilai eirozonai Savienības sistēmas ietvaros.
Paziņojumā ir izklāstītas četras konkrētas funkcijas, kas ir būtiskas Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanai, un ierosināti konkrēti turpmākie pasākumi katrai no tām. Ierosinātie instrumenti ir savstarpēji cieši saistīti un
darbotos ciešā kopsakarā ar Eiropas pusgadu.

ES publiskās finanses laikposmam pēc 2020. gada
Attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada Komisija ierosina tālāko virzību ES publisko finanšu
ietekmes maksimālai palielināšanai.
Papildus atbalstam tehniskās palīdzības, dotāciju un aizdevumu veidā ES nākotnes instrumentu ietvaros tiks ieviesti divi
jauni elementi: reformu īstenošanas instruments, kas nodrošinātu papildu dotācijas to reformu atbalstam, kas Eiropas pusgadā atzītas par prioritārām; un stabilizācijas funkcija, kas lielu asimetrisku satricinājumu gadījumā sniegtu ātru atbalstu
un palīdzētu saglabāt valsts investīciju apjomu.
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Jauni budžeta instrumenti: četras funkcijas
▶ Laikposmam no 2018. līdz 2020. gadam Komisija
ierosina Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros izveidot īpašu darba virzienu.
▶ Laikposmam pēc 2020. gada tas būtu jāpārveido
par īpašu mehānismu. Reformu prioritāšu izvēle
tiks apspriesta un uzraudzīta Eiropas pusgada
ietvaros.

ATBALSTS VALSTS REFORMĀM

▶ Attiecībā uz ES daudzgadu
finanšu shēmu laikposmam pēc
2020. gada Komisija paredz nākt
klajā ar jaunu reformu īstenošanas instrumentu, kura nolūks ir
finansiāli atbalstīt dalībvalstu
saskaņotās reformu saistības.
▶ Laikposmam no 2018. līdz
2020. gadam šādu sistēmu varētu
pārbaudīt izmēģinājuma posmā,
dodot dalībvalstīm iespēju izmantot daļu no pašreizējo Eiropas
strukturālo un investīciju fondu
izpildes rezerves, lai atbalstītu
reformas, nevis konkrētus projektus.

KONVERĢENCES MEHĀNISMS DALĪBVALSTĪM,
KAS IR CEĻĀ UZ EIROZONU

▶ Laikposmam no 2018. līdz
2020. gadam ierosināts divkāršot
pašreizējās Strukturālo reformu
atbalsta programmas finansējumu, tādējādi laikposmam līdz
2020. gadam palielinot to līdz
300 milj. euro.

ATBALSTA MEHĀNISMS BANKU
SAVIENĪBAI

Nākotnes Eiropas Monetārajam fondam
vajadzētu nodrošināt kopēju atbalsta
mehānismu vienotajam noregulējuma fondam, ja maz ticamā gadījumā vienotajā
noregulējuma fondā nebūtu līdzekļu, ar ko
finansēt grūtībās nonākušu banku pienācīgu
noregulējumu.

▶ Laikposmam pēc 2020. gada
Komisija ierosinās stiprināt tehnisko atbalstu, pamatojoties uz
Strukturālo reformu atbalsta
programmas īstenošanā gūto
pieredzi.

STABILIZĀCIJAS FUNKCIJA
EIROZONAI, ATVĒRTA VISĀM
DALĪBVALSTĪM

▶ Stabilizācijas funkcija Eiropas līmenī dotu iespēju ātri izmantot resursus, lai reaģētu uz lieliem
asimetriskiem satricinājumiem, kurus nevar pārvaldīt tikai valsts mērogā.
▶ Laikposmam pēc 2020. gada Komisija paredz īpašu Komisijas pārvaldītu mehānismu, kura pamatā
ir Eiropas līmeņa investīciju aizsardzības shēma un kurš tiktu izmantots, lai atbalstītu noteiktās
prioritātes, projektus vai darbības valsts līmenī.

Turpmākie pasākumi
2017. gada 6. decembra
pasākumu kopums
Eirosamits
2017. gada
15. decembrī

Eiropadome
2018. gada 28. un
29. jūnijā

Mērķis: līdz 2018. gada vidum Eiropas Parlaments
un Padome:
• pieņem grozījumu priekšlikumu divkāršot
Strukturālo reformu atbalsta programmu
• pieņem izmaiņas Kopīgo noteikumu regulā par
atbalstu valsts reformām
• vienojas par kopēju atbalsta mehānismu
vienotajam noregulējuma fondam

Eiropadome
2019. gada 21. un
22. martā

Sibiu
2019. gada 9. maijā

2025

Mērķis: līdz 2019. gada vidum Eiropas
Parlaments un Padome nākamās
laikposmam pēc 2020. gada paredzētās
daudzgadu finanšu shēmas kontekstā
pieņem priekšlikumus strukturālo
reformu atbalstam, īpašam konverģences
mehānismam dalībvalstīm, kas nav
eirozonas dalībnieces, un stabilizācijas
funkcijai.
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