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A MENOVEJ ÚNIE V EURÓPE
Príspevok Komisie k Agende lídrov
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

NOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁSTROJE PRE STABILNÚ
EUROZÓNU AKO SÚČASŤ RÁMCA ÚNIE
„Nepotrebujeme žiadne paralelné štruktúry. Nepotrebujeme rozpočet pre
eurozónu, ale robustný rozpočtový riadok eurozóny ako súčasť rozpočtu EÚ.“
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, správa o stave Únie, 13. septembra 2017

Európska komisia predkladá oznámenie o nových rozpočtových nástrojoch pre stabilnú eurozónu ako súčasť rámca Únie.
V oznámení sa uvádzajú štyri osobitné funkcie, ktoré sú nevyhnutné na prehĺbenie európskej hospodárskej a menovej únie,
a navrhujú sa konkrétne ďalšie kroky pre každú z nich. Navrhované nástroje sú úzko prepojené a budú fungovať v súčinnosti
s európskym semestrom.

Verejné financie EÚ v období po roku 2020
Komisia navrhuje spôsob ako v prípade viacročného finančného rámca pre obdobie po roku 2020 maximalizovať vplyv
verejných financií EÚ.
Okrem podpory vo forme technickej pomoci, grantov a úverov poskytovaných v rámci budúcich nástrojov EÚ boli pridané
dva nové prvky: nástroj na realizáciu reforiem, z ktorého by sa poskytovali mimoriadne granty na podporu reforiem identifikovaných ako priority v rámci európskeho semestra a stabilizačná funkcia na rýchle poskytovanie podpory na zachovanie
úrovne investícií v prípade veľkých asymetrických otrasov.
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Nové rozpočtové nástroje – štyri funkcie
▶ Pre obdobie rokov 2018 – 2020 Komisia navrhuje vytvoriť samostatný pracovný okruh v rámci
programu na podporu štrukturálnych reforiem.

PODPORA VNÚTROŠTÁTNYCH
REFORIEM

▶ Pre obdobie po roku 2020 by sa z neho mal stať
špecializovaný nástroj. Základom pre výber priorít
v oblasti reforiem budú diskusie a monitorovanie
uskutočňované v rámci európskeho semestra.

▶ Pokiaľ ide o viacročný finančný
rámec na obdobie po roku 2020,
Komisia má v úmysle predložiť
nový nástroj na realizáciu reforiem, ktorý bude slúžiť na finančnú
podporu schválených reformných
záväzkov členských štátov.
▶ V období rokov 2018 – 2020 by
sa tento systém mohol otestovať
v pilotnej fáze tak, že by sa členským štátom ponúkla možnosť
použiť časť výkonnostnej rezervy
v súčasných európskych štrukturálnych a investičných fondoch na
podporu reforiem namiesto podpory konkrétnych projektov.

NÁSTROJ KONVERGENCIE PRE ČLENSKÉ
ŠTÁTY NA CESTE K VSTUPU DO EUROZÓNY

▶ Pre roky 2018 – 2020 sa navrhuje zdvojnásobiť finančné krytie
súčasného programu na podporu
štrukturálnych reforiem, čím by
dosiahlo výšku 300 miliónov EUR.

ZABEZPEČOVACÍ MECHANIZMUS PRE
BANKOVÚ ÚNIU

▶ Komisia navrhne posilnenie technickej pomoci na obdobie po roku
2020 vychádzajúc zo skúseností
s programom na podporu štrukturálnych reforiem.

Budúci Európsky menový fond by mal slúžiť ako zabezpečovací mechanizmus pre
jednotný fond na riešenie krízových situácií,
ktorý by sa využíval ako posledná možnosť
v nepravdepodobnom prípade, že jednotný
fond na riešenie krízových situácií nebude
mať k dispozícii zdroje na uľahčenie riadneho
riešenia krízových situácií bánk v ťažkostiach.

STABILIZAČNÁ FUNKCIA PRE
EUROZÓNU OTVORENÁ PRE
VŠETKY ČLENSKÉ ŠTÁTY

▶ Stabilizačná funkcia na európskej úrovni by poskytla možnosť rýchlo aktivovať zdroje na účely reakcie na veľké asymetrické otrasy, ktoré nemožno zvládnuť samostatne na vnútroštátnej úrovni.
▶ Pre obdobie po roku 2020 Komisia plánuje vytvorenie špecializovanej štruktúry, ktorú by spravovala
Komisia, ktorá by bola založená na Európskom programe ochrany investícií a slúžila by na podporu
identifikovaných priorít, projektov alebo činností na vnútroštátnej úrovni.
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Cieľ: Do polovice roka 2018 Európsky parlament
a Rada:
• prijmú pozmeňujúci návrh na zdvojnásobenie
kapacity programu na podporu štrukturálnych
reforiem
• prijmú zmeny nariadenia o spoločných
ustanoveniach na podporu vnútroštátnych reforiem
• schvália spoločný zabezpečovací mechanizmus pre
jednotný fond na riešenie krízových situácií

Cieľ: Európsky parlament a Rada do
polovice roka 2019 v kontexte ďalšieho
viacročného finančného rámca príjmu
návrhy pre obdobie po roku 2020 týkajúce
sa podpory štrukturálnych reforiem,
špecializovaného nástroja konvergencie
pre členské štáty, ktoré nie sú súčasťou
eurozóny, a stabilizačnej funkcie.
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