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NYA BUDGETINSTRUMENT FÖR ETT STABILT
EUROOMRÅDE INOM UNIONENS RAM
”Vi behöver inga parallella strukturer. Vi behöver inte någon budget för
euroområdet utan en stark budgetpost för euroområdet i EU:s budget.”
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen
den 13 september 2017

EU-kommissionen lägger fram ett meddelande om nya budgetinstrument för ett stabilt euroområde inom unionens ram.
I meddelandet tas fyra specifika funktioner upp, som är väsentliga för en fördjupning av EMU, och det föreslås konkreta
åtgärder för var och en av dessa funktioner. De föreslagna instrumenten är sammanflätade med varandra och går hand
i hand med den europeiska planeringsterminen.

EU:s offentliga finanser efter 2020
För den fleråriga budgetramen efter 2020 föreslår kommissionen ett framtida tillvägagångssätt som maximerar genomslaget för EU:s offentliga finanser.
Utöver hjälp i form av lån, bidrag och tekniskt stöd kommer de framtida EU-instrumenten att ha två nya inslag: dels ett
reformverktyg som ger extra bidrag för att stödja de reformer som den europeiska planeringsterminen prioriterar, dels en
stabiliseringsfunktion som ger snabbt stöd för att bibehålla investeringsnivåerna vid stora asymmetriska chocker.
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Nya budgetinstrument – fyra funktioner:
▶ För perioden 2018–2020 föreslår kommissionen
att det införs ett särskilt arbetsflöde inom stödprogrammet för strukturreformer.
▶ För perioden efter 2020 bör detta omvandlas till
en särskild mekanism. Valet av reformprioriteringar kommer att diskuteras och övervakas
som en del av den europeiska
planeringsterminen.

STÖD TILL NATIONELLA REFORMER

▶ När det gäller den fleråriga budgetramen efter 2020 avser kommissionen att lägga fram ett nytt
reformverktyg för att ekonomiskt
stödja de reformer medlemsstaterna åtagits sig att genomföra.
▶ För perioden 2018–2020 kan systemet prövas i en pilotfas genom
att man ger medlemsländerna
möjlighet att utnyttja en del av
resultatreserven i de nuvarande
europeiska struktur- och investeringsfonderna för stöd till reformer i stället för till specifika
projekt.

KONVERGENSFACILITET FÖR DE
MEDLEMSLÄNDER SOM ÄR PÅ VÄG ATT
ANSLUTA SIG TILL EURON

▶ För perioden 2018–2020 föreslår
kommissionen att finansieringsramen för det nuvarande stödprogrammet för strukturreformer
fördubblas, så att det uppgår till
300 miljoner euro.

SÄKERHETSMEKANISM FÖR
BANKUNIONEN

▶ För perioden efter 2020 kommer
kommissionen att föreslå förstärkt tekniskt stöd på grundval
av erfarenheterna av stödprogrammet för strukturreformer.

Den nya europeiska valutafonden ska fungera som en säkerhetsmekanism för den
gemensamma resolutionsfonden i den osannolika händelse att den gemensamma resolutionsfonden inte har resurser för en ordnad
resolution av banker i kris.

STABILISERINGSFUNKTION FÖR
EUROLÄNDERNA SOM ÄR ÖPPEN
FÖR ALLA EU-LÄNDER

▶ En stabiliseringsfunktion på EU-nivå ska ge möjlighet att snabbt sätta in resurser för att hantera
stora asymmetriska chocker som länderna inte klarar av själva.
▶ För perioden efter 2020 planerar kommissionen ett särskilt verktyg som man själv ska förvalta.
Verktyget har det europeiska systemet för investeringsskydd som förebild och ska stödja fastställda prioriteringar, projekt eller insatser på nationell nivå.
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Mål: Fram till mitten av 2018 ska Europaparlamentet
och rådet
• anta ändringsförslag som fördubblar kapaciteten
av stödprogrammet för strukturreformer
• anta ändringar av förordningen om gemensamma
bestämmelser för att stödja nationella reformer
• enas om en gemensam säkerhetsmekanism för den
gemensamma resolutionsfonden

Mål: Mitten av 2019 – Inför nästa
fleråriga budgetram efter 2020
antar Europaparlamentet och rådet
förslagen om stöd till strukturreformer,
en särskild konvergensmekanism för
EU-länder utanför euroområdet och en
stabiliseringsfunktion.
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