IT-TKOMPLIJA TAL-UNJONIEKONOMIKA
U MONETARJA TAL-EWROPA
Il-Kontribut tal-Kummissjoni għall-Aġenda tal-Mexxejja
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

L-ISTRUMENTI BAĠITARJI L-ĠODDA GĦAL ŻONA STABBLI
TAL-EWRO FIL-QAFAS TAL-UNJONI
“Ma għandniex bżonn ta’ strutturi paralleli. Ma għandniex bżonn ta’ baġit
għaż-Żona tal-Ewro imma għandna bżonn linja tal-baġit għaż-Żona talEwro fil-limitu tal-baġit tal-UE.”
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni, it-13 ta’
Settembru 2017

Il-Kummissjoni Ewropea qed tippreżenta Komunikazzjoni dwar strumenti baġitarji ġodda għal żona tal-euro stabbli fil-qafas tal-Unjoni. Il-Komunikazzjoni tiddeskrivi fil-qosor erba’ funzjonijiet speċifiċi li huma essenzjali għal approfondiment
tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u tipproponi l-passi konkreti għal kull wieħed minnhom. L-istrumenti proposti huma
interkonnessi mill-qrib u jaħdmu id f’id mas-Semestru Ewropew.

Il-finanzi pubbliċi tal-UE wara l-2020
Għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, il-Kummissjoni tipproponi triq ‘il quddiem li timmassimizza l-impatt
tal-finanzi pubbliċi tal-UE.
Minbarra appoġġ fil-forma ta’ assistenza teknika, għotjiet u self taħt l-istrumenti futuri ta’ l-UE, se jiżdiedu ż-żewġ elementi ġodda: għodda ta’ twettiq tar-riformi biex tipprovdi għotjiet oħrajn biex ikunu appoġġati r-riformi identifikati bħala
prijoritajiet fis-Semestru Ewropew; u funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni biex ikun ipprovdut appoġġ biex jinżammu l-istess livelli
ta’ investiment f’każ ta’ xokkijiet asimetriċi kbar.

GĦODDA TA’
TWETTIQ TARRIFORMI

FONDI TAL-UE
U FONDI
STRUTTURALI
U TA’ INVESTIMENT
TAL-UE (FUTURI)

PROGRAMM
TA’ APPOĠĠ
GĦAL RIFORMI
STRUTTURALI
(FUTUR)

FOND EWROPEW
GĦALLINVESTIMENTI
STRATEĠIĊI (FUTUR)

ASSISTENZA TEKNIKA

IL-BANK EWROPEW
TAL-INVESTIMENT

SELF

IL-FOND MONETARJU
EWROPEW (FUTUR)

FUNZJONI TA’
STABBILIZZAZZJONI

GĦOTJIET

GĦOTJIET U SELF OĦRAJN

AKTAR GĦOTJIET

PRIJORITAJIET TA’ RIFORMA
NAZZJONALI
IL-KAPITAL UMAN
U L-ĦILIET

INNOVAZZJONI
U RIĊERKA

IL-PRIJORITAJIET
DIĠITALI

PJATTAFORMA NAZZJONALI
GĦALL-INVESTIMENT
ID-DIFIŻA
U S-SIGURTÀ

IL-BIDLA FIL-KLIMA
U L-ENERĠIJA

IT-TRASPORT
U L-INFRASTRUTTURA;

L-istrumenti baġitarji l-ġodda — erba’ funzjonijiet
▶ Għall-perjodu 2018-2020, il-Kummissjoni pproponiet li toħloq fluss ta’ xogħol iddedikat għall-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali.
▶ Għall-perjodu ta’ wara l-2020, dan jinħtieġ li jinbidel f’faċilità apposta. L-għażla tal-prijoritajiet ta’
riforma se tiġi diskussa u mmonitorjata bħala parti
mis-Semestru Ewropew.

APPOĠĠ GĦAL RIFORMI NAZZJONALI

▶ Għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, il-Kummissjoni biħsiebha tippreżenta għodda
ġdida ta’ twettiq ta’ riforma ġdida
biex tappoġġa finanzjarjament
l-impenji miftiehma ta’ riforma
tal-Istati Membri.
▶ Għall-perjodu 2018-2020, din
is-sistema tista’ tiġi ttestjata
f’fażi pilota billi toffri l-possibbiltà lill-Istati Membri biex jużaw
parti mir-riserva ta’ prestazzjoni attwali tal-Fondi Strutturali
u ta’ Investiment Ewropej biex
jappoġġaw riformi minflok ta’
proġetti speċifiċi.

FAĊILITÀ GĦAL KONVERĠENZA TAL-ISTATI
MEMBRI FI TRIQTHOM BIEX JINGĦAQDU MALEURO

▶ Għall-perjodu
2018-2020,
Il-Kummissjoni tipproponi li tirdoppja
l-pakkett
finanzjarju
tal-Programm ta’ Appoġġ għal
Riformi Strutturali ta’ bħalissa,
biex b’hekk ittellgħu għal EUR 300
miljun għall-perjodu sal-2020.

GARANZIJA TA’ KONTINĠENZA GĦALLUNJONI BANKARJA.

Il-Fond Monetarju Ewropew tal-futur għandu
jipprovdi il-miżura ta’ garanzija ta’ kontinġenza għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni
fl-eventwalità improbabbli li l-Fond Uniku ta’
Riżoluzzjoni ma jkollux ir-riżorsi biex jiffaċilita
r-riżoluzzjoni ordnata ta’ banek f’diffikultà.

▶ Għall-perjodu ta’ wara l-2020,
Il-Kummissjoni se tipproponi
li ssaħħaħ l-appoġġ tekniku
għall-perjodu ta’ wara l-2020,
fejn tibni fuq l-esperjenza tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi
Strutturali.

FUNZJONI TA’
STABBILIZZAZZJONI TAŻ-ŻONA
TAL-EURO U MIFTUĦA GĦALLISTATI MEMBRI KOLLHA

▶ Funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni fil-livell Ewropew tkun toffri l-possibilità li tattiva rapidament ir-riżorsi
biex jittrattaw xokkijiet asimmetriċi kbar li ma jistgħux jiġu ġestiti fuq livell nazzjonali biss.
▶ Għall-perijodu ta’ wara l-2020, il-Kummissjoni qed tippjana veikolu apposta ġestiti mill-Kummissjoni, abbażi tal-Iskema ta’ Protezzjoni tal-Investiment Ewropew biex jappoġġaw il-prijoritajiet identifikati, proġetti jew attivitajiet fuq livell nazzjonali.

Il-passi li jmiss
L-Erbgħa, 6 ta’
Diċembru 2017 pakkett
Is-Summit tal-Euro
15 ta’ Diċembru 2017

Il-Kunsill Ewropew
28/29 ta’ Ġunju 2018

Il-Kunsill Ewropew
21/22 ta’ Marzu 2019

Sibiu
9 ta’ Mejju 2019

2025
Objettiv: Sa nofs l-2018 — il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill:
• jadottaw il-proposta emendatorja li tirdoppja
l-kapaċità tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi
Strutturali
• jadottaw bidliet fir-Regolament dwar
id-Dispożizzjonijiet Komuni b’appoġġ għar-riformi
nazzjonali

Objettiv: Sa nofs l-2019 - il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill jadottaw fil-kuntest
tal-porposti għal wara l-2020 għallqafas finanzjarju pluriennali li jmiss dwar
appoġġ lir-riforma strutturali, faċilità
ta’ konverġenza ddedikata għall-Istati
Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro,
u funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni.

• Jaqblu fuq garanzija ta’ kontinġenza komuni għallFond Uniku ta’ Riżoluzzjoni
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