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NOWE INSTRUMENTY BUDŻETOWE NA RZECZ STABILNEJ
STREFY EURO OSADZONE W RAMACH PRAWNYCH UNII
Nie potrzebujemy równoległych struktur. Nie potrzebujemy budżetu dla
strefy euro, lecz silnej linii budżetowej dla strefy euro w budżecie UE.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Orędzie o stanie Unii, 13 września 2017 r.

Komisja Europejska przedstawia komunikat w sprawie nowych instrumentów budżetowych na rzecz stabilnej strefy euro,
osadzonych w ramach prawnych Unii. W komunikacie omawia się cztery konkretne funkcje, które mają istotne znaczenie
dla pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej, i proponuje się konkretne dalsze działania w celu urzeczywistnienia każdej z nich. Proponowane instrumenty są ze sobą ściśle powiązane i będą funkcjonować równolegle z europejskim
semestrem.

Finanse publiczne UE po 2020 r.
W kontekście wieloletnich ram finansowych UE na okres po 2020 r. Komisja proponuje plan maksymalizacji wpływu finansów publicznych UE.
Oprócz wsparcia w formie pomocy technicznej, dotacji lub pożyczek w ramach przyszłych instrumentów UE, proponuje się
dwa dodatkowe elementy: narzędzie realizacji reform, które zapewniałoby dodatkowe dotacje w celu wspierania reform
określonych w europejskim semestrze jako priorytetowe; oraz mechanizm stabilizacyjny wykorzystywany jako szybkie
wsparcie służące utrzymaniu dotychczasowego poziomu inwestycji w przypadku dużych wstrząsów asymetrycznych.
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Nowe instrumenty budżetowe – cztery funkcje
▶ a okres 2018–2020 Komisja proponuje ustanowienie specjalnego planu prac w ramach programu
wspierania reform strukturalnych.
▶ o 2020 r. powinien on zostać przekształcony
w odrębny instrument. Wybór obszarów priorytetowych, które należy zreformować, zostanie
omówiony i będzie monitorowany w ramach europejskiego semestru.

WSPARCIE REFORM KRAJOWYCH

▶ W kontekście wieloletnich ram
finansowych po 2020 r. Komisja zamierza przedstawić nowe
narzędzie realizacji reform, aby
finansowo wspierać podjęte przez
państwa członkowskie zobowiązania do przeprowadzenia reform.
▶ W latach 2018–2020 system ten
mógłby zostać przetestowany
w fazie pilotażowej poprzez umożliwienie państwom członkowskim
wykorzystania części rezerwy na
wykonanie pochodzącej z obecnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu
wspierania reform zamiast konkretnych projektów.

INSTRUMENT WSPARCIA KONWERGENCJI
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA DRODZE DO
PRZYJĘCIA EURO

▶ Na okres 2018-2020 Komisja proponuje podwojenie puli środków
finansowych obecnego programu
wspierania reform strukturalnych,
tak aby wyniosły one 300 mln
euro na okres do 2020 r.

MECHANIZM OCHRONNY DLA UNII
BANKOWEJ

Przyszły Europejski Fundusz Walutowy powinien służyć jako mechanizm ochronny
▶ Na okres po roku 2020 Komisja
ostatecznego zastosowania dla jednolizaproponuje zwiększenie wspartego funduszu restrukturyzacji i uporządkocia technicznego na okres po
wanej likwidacji w mało prawdopodobnym
2020 r. i oprze się na doświadczeprzypadku braku środków we wspomnianym MECHANIZM STABILIZACYJNY DLA
niach z realizacji programu wspiefunduszu na przeprowadzenie restrukturyza- PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STREFY
rania reform strukturalnych.
EURO, OTWARTY DLA WSZYSTKICH
cji i uporządkowanej likwidacji banków znajPAŃSTW CZŁONKOWSKICH
dujących się w trudnej sytuacji.
▶ Mechanizm stabilizacyjny na poziomie europejskim zapewniłby możliwość szybkiego uruchamiania
zasobów w celu zaradzenia znaczącym wstrząsom asymetrycznym, z którymi nie można sobie
poradzić wyłącznie na szczeblu krajowym.

Kolejne kroki

▶ Na okres po roku 2020 Komisja planuje uruchomienie specjalnego, zarządzanego przez siebie
instrumentu, opartego na europejskim programie ochrony inwestycji, którego celem byłoby wspieranie określonych priorytetów, projektów lub działań na szczeblu krajowym.
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2025
Cel: do połowy 2018 r. Parlament Europejski i Rada:
• przyjmą zmieniony wniosek w sprawie podwojenia
potencjału programu wspierania reform
strukturalnych
• przyjmą zmiany rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów w celu wsparcia reform
krajowych
• osiągną porozumienie w sprawie wspólnego
mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Cel: do połowy 2019 r. Parlament
Europejski i Rada przyjmą – w kontekście
wieloletnich ram finansowych po 2020
r. – wnioski dotyczące wsparcia reform
strukturalnych, specjalnego instrumentu
konwergencji dla państw członkowskich
spoza strefy euro oraz mechanizmu
stabilizacyjnego.
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