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NOI INSTRUMENTE BUGETARE PENTRU O ZONĂ EURO
STABILĂ ÎN CADRUL UNIUNII
„Nu avem nevoie de structuri paralele. Nu avem nevoie de un buget al zonei
euro, ci de o linie bugetară solidă pentru zona euro în bugetul UE.”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017

Comisia Europeană prezintă Comunicarea privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro stabilă în cadrul Uniunii.
Comunicarea descrie patru funcții specifice care sunt esențiale pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei și propune măsuri concrete pentru fiecare dintre aceste funcții. Instrumentele propuse sunt strâns legate între ele și ar
funcționa în strânsă legătură cu semestrul european.

Finanțele publice ale UE după 2020
În privința cadrului financiar multianual pentru perioada de după 2020, Comisia propune o cale de urmat pentru maximizarea impactului finanțelor publice ale UE.
Pe lângă sprijinul sub formă de asistență tehnică, de granturi și de împrumuturi în cadrul viitoarelor instrumente ale UE, ar
urma să se adauge două elemente noi: un instrument de realizare a reformelor care să acorde granturi suplimentare pentru a sprijini reformele identificate ca priorități în cadrul semestrului european și o funcție de stabilizare menită să acorde
sprijin rapid pentru menținerea nivelului investițiilor în eventualitatea înregistrării unor șocuri asimetrice majore.
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Noi instrumente bugetare – patru funcții
▶ Pentru perioada 2018-2020, Comisia propune
să se stabilească o linie specifică de activitate
în cadrul Programului de sprijin pentru reforme
structurale.

SPRIJIN PENTRU REFORMELE
NAȚIONALE

▶ În perioada de după 2020, acesta ar trebui să
devină un mecanism specific. Alegerea priorităților
de reformă va fi discutată și monitorizată ca parte
a semestrului european.

▶ În ceea ce privește cadrul financiar multianual de după 2020,
Comisia intenționează să prezinte
un nou instrument de realizare
a reformelor care să sprijine din
punct de vedere financiar angajamentele de reformă convenite ale
statelor membre.
▶ În perioada 2018-2020 s-ar putea
testa etapa-pilot a acestui sistem,
oferind statelor membre posibilitatea de a utiliza o parte din
rezerva de performanță prevăzută în actualele fonduri structurale și de investiții europene
pentru a sprijini reforme, și nu
proiecte specifice.

MECANISMUL DE CONVERGENȚĂ PENTRU
STATELE MEMBRE CARE SE PREGĂTESC SĂ
ADERE LA ZONA EURO

▶ Pentru perioada 2018-2020, se
propune dublarea pachetului
financiar al actualului Program
de sprijin pentru reforme structurale, valoarea acestuia ajungând
la 300 de milioane EUR pentru
perioada de programare care se
încheie în 2020.

MECANISMUL DE SPRIJIN PENTRU
UNIUNEA BANCARĂ

Viitorul Fond Monetar European ar trebui să
ofere un mecanism de sprijin de ultimă
instanță Fondului unic de rezoluție în situația puțin probabilă în care Fondul unic de
rezoluție nu ar dispune de resurse pentru
a facilita rezoluția ordonată a băncilor aflate
în curs de a intra în dificultate.

▶ Pentru perioada de după 2020,
Comisia va propune consolidarea
sprijinului tehnic pentru perioada
de după 2020, pe baza experienței
dobândite în cadrul Programului de
sprijin pentru reforme structurale.

O FUNCȚIE DE STABILIZARE
PENTRU ZONA EURO DESCHISĂ
TUTUROR STATELOR MEMBRE

▶ O funcție de stabilizare la nivel european ar oferi posibilitatea de a activa resursele rapid pentru
a face față șocurilor asimetrice majore care nu pot fi gestionate doar la nivel național.

Etapele următoare

▶ Pentru perioada de după 2020, Comisia are în vedere un vehicul specific gestionat de Comisie, bazat
pe un sistem european de protecție a investițiilor care să sprijine prioritățile, proiectele sau activitățile identificate la nivel național.

Pachetul din
6 decembrie 2017
Summitul zonei euro
15 decembrie 2017

Consiliul European
28-29 iunie 2018

Obiectiv: Până la jumătatea anului 2018,
Parlamentul European și Consiliul:
• vor adopta propunerea de modificare pentru
a dubla capacitatea Programului de sprijin pentru
reforme structurale;
• vor adopta modificările Regulamentului privind
dispozițiile comune în scopul de a sprijini reformele
naționale;

Consiliul European
21-22 martie 2019

Sibiu
9 mai 2019

2025

Obiectiv: Până la jumătatea anului
2019, Parlamentul European și Consiliul
vor adopta în contextul următorului
cadru financiar multianual pentru
perioada de după 2020 propuneri privind
sprijinul pentru reformele structurale, un
mecanism de convergență specific pentru
statele membre din afara zonei euro și
o funcție de stabilizare.

• vor conveni asupra unui mecanism comun de sprijin
pentru Fondul unic de rezoluție.
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