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NOVI PRORAČUNSKI INSTRUMENTI ZA STABILNO
EVROOBMOČJE V OKVIRU UNIJE
„Ne potrebujemo vzporednih struktur. Ne potrebujemo proračuna za
evroobmočje, pač pa močno proračunsko postavko za evroobmočje
v proračunu EU.“
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, govor o stanju v Uniji, 13. september 2017

Evropska komisija je predstavila sporočilo o novih proračunskih instrumentih za stabilno evroobmočje v okviru Unije. Komisija v sporočilu opisuje štiri posebne funkcije, ki so bistvene za poglobitev ekonomske in monetarne unije, ter za vsako
od njih predlaga konkretne nadaljnje korake. Predlagani instrumenti so tesno medsebojno povezani in bi delovali skupaj
z evropskim semestrom.

Javne finance EU po letu 2020
Za obdobje po letu 2020 Komisija predlaga nadaljnje korake, s katerimi bi se učinek javnih financ EU čim bolj povečal.
Podpori v obliki tehnične pomoči, nepovratnih sredstev in posojil v okviru prihodnjih instrumentov EU bi se dodala še dva
nova elementa: orodje za izvajanje reform, namenjeno zagotavljanju dodatnih nepovratnih sredstev v podporo reformam,
ki so bile v okviru evropskega semestra opredeljene kot prednostne, in stabilizacijska funkcija, namenjena ohranjanju ravni
naložb v primeru obsežnih asimetričnih šokov.
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Novi proračunski instrumenti – štiri funkcije
▶ Komisija za obdobje 2018–2020 predlaga vzpostavitev namenskega delovnega postopka v okviru
programa za podporo strukturnim reformam.
▶ V obdobju po letu 2020 naj bi se ta preoblikoval
v namenski instrument. O izbiri prednostnih reformnih področij se bo razpravljalo v okviru evropskega semestra, v istem okviru pa se bodo tudi
spremljala.

PODPORA NACIONALNIM REFORMAM

▶ Komisija bo za večletni finančni
okvir za obdobje po letu 2020
predstavila novo orodje za izvajanje reform, ki naj bi finančno podprlo dogovorjene reformne zaveze
držav članic.
▶ Za obdobje 2018–2020 bi se tak
sistem lahko preizkusil v pilotni
fazi, tako da bi se državam članicam omogočila uporaba dela
rezerve za uspešnost v okviru
sedanjih evropskih strukturnih in
investicijskih skladov za podporo
reformam namesto posameznim
projektom.

KONVERGENČNI INSTRUMENT ZA DRŽAVE
ČLANICE NA POTI K UVEDBI EVRA

▶ Komisija za obdobje 2018–2020
predlaga podvojitev finančnih
sredstev sedanjega programa za
podporo strukturnim reformam,
s čimer bi se sredstva povečala na
300 milijonov evrov.

VAROVALNI MEHANIZEM ZA BANČNO
UNIJO

▶ Za obdobje po letu 2020 bo Komisija predlagala okrepitev tehnične
podpore, ki bo temeljila na izkušnjah, pridobljenih s programom za
podporo strukturnim reformam.

Prihodnji Evropski denarni sklad bi moral
zagotoviti varovalni mehanizem v skrajni
sili za enotni sklad za reševanje, ki bi se uporabil v malo verjetnem primeru, da enotni
sklad za reševanje ne bi imel zadostnih
sredstev, da bi omogočil urejeno reševanje
bank v težavah.

STABILIZACIJSKA FUNKCIJA ZA
EVROOBMOČJE, ODPRTA ZA VSE
DRŽAVE ČLANICE

▶ Stabilizacijska funkcija na evropski ravni bi omogočala hitro aktivacijo sredstev za soočanje z obsežnimi asimetričnimi šoki, ki jih ni mogoče obvladovati zgolj na nacionalni ravni.
▶ Komisija za obdobje po letu 2020 predvideva namenski instrument, ki bi ga sama upravljala ter bi
temeljil na evropski shemi za zaščito naložb in podpiral opredeljene prednostne naloge, projekte ali
dejavnosti na nacionalni ravni.

Naslednji koraki
Sveženj
6. decembra 2017
Vrh držav
evroobmočja
15. decembra 2017

Evropski svet
28 in 29. junija 2018

Evropski svet
21 in 22. marca 2019

Srečanje v mestu Sibiu
9. maja 2019

2025
Cilj: Evropski parlament in Svet do sredine leta 2018:
• sprejmeta predlog o spremembi za podvojitev
zmogljivosti programa za podporo strukturnim
reformam
• sprejmeta spremembe uredbe o skupnih določbah,
da se podprejo nacionalne reforme
• se dogovorita o skupnem varovalnem mehanizmu
za enotni sklad za reševanje

Cilj: Evropski parlament in Svet do
sredine leta 2019 v okviru večletnega
finančnega okvira za obdobje po letu
2020 sprejmeta predloge o podpori
strukturnim reformam, namenskem
konvergenčnem instrumentu za
države članice zunaj evroobmočja in
stabilizacijski funkciji.
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