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NIEUWE BEGROTINGSINSTRUMENTEN VOOR EEN
STABIELE EUROZONE BINNEN HET KADER VAN DE UNIE
“Parallelle structuren hebben we niet nodig. We hebben geen begroting
voor de eurozone nodig, maar wel een sterk begrotingsonderdeel voor de
eurozone binnen de begroting van de EU.”
Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, Staat van de Unie, 13 september 2017

De Europese Commissie stelt een mededeling voor over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het
kader van de Unie. In de mededeling worden vier specifieke functies uiteengezet die van essentieel belang zijn voor het verdiepen van Europa’s economische en monetaire unie, en worden voor elke functie de volgende concrete stappen voorgesteld.
De voorgestelde instrumenten zijn nauw met elkaar verbonden en zouden hand in hand opereren met het Europees semester.

De overheidsfinanciën van de EU na 2020
Voor het meerjarig financieel kader na 2020 stippelt de Commissie de weg voorwaarts uit om de impact van de overheidsfinanciën van de EU te maximaliseren.
Naast ondersteuning in de vorm van technische bijstand, subsidies en leningen in het kader van toekomstige EU-instrumenten worden twee nieuwe elementen toegevoegd: een hervormingsinstrument om extra subsidies te verstrekken ter ondersteuning van de hervormingen die in het Europees semester als prioriteiten zijn aangewezen; en een stabilisatiefunctie voor
het verlenen van snelle steun om de investeringen op peil te houden bij grote asymmetrische schokken.
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Nieuwe begrotingsinstrumenten – vier functies
▶ Voor de periode 2018-2020 stelt de Commissie
voor een specifieke actielijn in te stellen in het
kader van het steunprogramma voor structurele
hervormingen.

STEUN VOOR NATIONALE
HERVORMINGEN

▶ Voor de periode na 2020 kan deze worden omgezet in een specifieke faciliteit. De keuze van de
hervormingsprioriteiten wordt in het kader van het
Europees semester besproken en gemonitord.

▶ Voor de periode 2018-2020 kan
dit systeem in een proeffase worden getest door de lidstaten de
mogelijkheid te bieden een deel
van de prestatiereserve in de huidige Europese structuur- en investeringsfondsen te gebruiken ter
ondersteuning van hervormingen
in plaats van specifieke projecten.

CONVERGENTIEFACILITEIT VOOR LIDSTATEN
DIE STREVEN NAAR DE INVOERING VAN DE
EURO

▶ Voor de periode 2018-2020 stelt
de Commissie voor de beschikbare financiële middelen van het
huidige steunprogramma voor
structurele hervormingen te verdubbelen en dus te brengen op
een bedrag van 300 miljoen EUR
voor de periode tot en met 2020.

EEN VANGNET VOOR DE BANKENUNIE

Het toekomstige Europees Monetair Fonds
moet het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds een vangnet als laatste redmiddel
bieden in het onwaarschijnlijke geval waarin
het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds
niet over de middelen zou beschikken om de
ordelijke afwikkeling van een noodlijdende
bank te verzekeren.

▶ Voor het meerjarig financieel kader
na 2020 is de Commissie voornemens een nieuw hervormingsinstrument te presenteren om de
toegezegde hervormingen van de
lidstaten financieel te steunen.

▶ Voor de periode na 2020 zal de
Commissie voorstellen de technische ondersteuning voor te
versterken, voortbouwend op de
ervaring die met het steunprogramma voor structurele hervormingen is opgedaan.

STABILISATIEFUNCTIE VOOR
DE EUROZONE DIE OPENSTAAT
VOOR ALLE LIDSTATEN

▶ Een stabilisatiefunctie op Europees niveau zou de mogelijkheid bieden om snel middelen te activeren om grote asymmetrische schokken op te vangen die niet op nationaal niveau alleen kunnen
worden beheerd.

Volgende stappen

▶ Voor de periode na 2020 denkt de Commissie aan een specifiek vehikel dat door haar zou worden
beheerd, op basis van een Europees stelsel voor investeringsbescherming om vastgestelde prioriteiten, projecten of activiteiten op nationaal niveau te ondersteunen.

Pakket van 6
december 2017
Eurotop
15 december 2017

Europese Raad
28/29 juni 2018

Doelstelling: Tegen medio 2018 zullen het Europees
Parlement en de Raad:
• een wijzigingsvoorstel aannemen om de capaciteit
van het steunprogramma voor structurele
hervormingen te verdubbelen
• wijzigingen in de verordening gemeenschappelijke
bepalingen goedkeuren ter ondersteuning van
nationale hervormingen
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Doelstelling: Tegen medio 2019 zullen
het Europees Parlement en de Raad in
het kader van het volgende meerjarig
financieel kader voor de periode na
2020 voorstellen goedkeuren over steun
voor structurele hervormingen, een
specifieke convergentiefaciliteit voor nieteurolidstaten en een stabilisatiefunctie.

• een overeenkomst bereiken over een
gemeenschappelijk vangnet voor het
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds
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