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EUROOPA MAJANDUS- JA RAHALIIDU SÜVENDAMINE

EUROOPA INVESTEERINGUTE STABILISEERIMISE VAHEND

Tuginedes viie juhi aruandes paika pandud visioonile, esitas komisjon detsembris 2017 oma tegevuskava Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta. Järgmise sammuna teeb komisjon mitmeaastases finantsraamistikus ettepaneku
luua koos reformide tugiprogrammiga Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend.
See uus vahend aitab säilitada suurte asümmeetriliste šokkide korral avaliku sektori investeeringute taset ning niiviisi
hoida stabiilsust ja soodustada majanduse taastumist.
Need vahendid täiendavad reformiprioriteete, mis on kindlaks tehtud majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta
käigus, ning muid ELi töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute rahastamisvahendeid, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, uus InvestEU fond ja Euroopa ühendamise rahastu, ning töötavad nendega täies koostoimes.
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T äiendab olemasolevaid ELi ja riiklikke šokkidega
toimetuleku vahendeid.
A
 itab säilitada suurte asümmeetriliste šokkide korral
avaliku sektori riiklike investeeringute taset.
T oetab makromajanduslikku ja finantsstabiilsust.
V
 õib suurte asümmeetriliste šokkide korral k äivituda
varem kindlaks määratud parameetrite alusel
automaatselt ja kiiresti.
S
 oodustab usaldusväärset eelarvepoliitikat
ja minimeerib kindlaksmääratud
abikõlblikkuskriteeriumide kaudu moraaliriski.
O
 n avatud euroala liikmesriikidele ja e uroalasse
mittekuuluvatele liikmesriikidele, mis osalevad
vahetuskursimehhanismis ERM II.

*Eeltäidetud liikmesriikide osamaksetest, mis põhinevad nende emissioonitulul.

A
 ja jooksul võib seda täiendada lisarahastusega
väljaspool ELi eelarvet.

STABIILSUSE TUGEVDAMINE ŠOKKIDE KORRAL
INVESTEERINGUTE TASEME SÄILITAMISE TEEL
Nagu kriisiaastad on näidanud, ei pruugi riiklikud stabiliseerimismehhanismid olla piisavad, et tulla toime teatavate makromajanduslike šokkidega, ja sageli võivad need kanduda üle teistesse
riikidesse, andes eriti ränga hoobi avaliku sektori investeeringute
tasemele ja reaalmajandusele.
Uuest Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahendist
antakse suurte asümmeetriliste šokkide korral ELi eelarvest tagatud kompensatsioonilaene kuni 30 miljardi euro ulatuses
koos toetuselaadse komponendiga, millest kaetakse täielikult
intressikulud.
Neid laene võivad saada liikmesriigid, mis oma usaldusväärse eelarve- ja majanduspoliitika poolest vastavad r angetele
abikõlblikkuskriteeriumidele. Laenudega antakse täiendavat finantstoetust olukorras, kus riigi rahandus on raskustes ning peaks olema suunatud majanduskasvu toetavate
avaliku sektori investeeringute säilitamisele.
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Riiklikud stabilisaatorid ei suuda šokiga toime tulla.
Liikmesriiki tabab suur asümmeetriline šokk

KUIDAS SEE TÖÖTAB?
Liikmesriik vastab abikõlblikkuse kriteeriumidele
ja teda tabab suur asümmeetriline šokk

Luuakse uus stabiliseerimise toetusfond, kuhu
kogutakse liikmesriikide osamaksed, mis vastavad nende osale emissioonitulust. Fondi tulud
kantakse ELi eelarvesse, et anda abikõlblikele
liikmesriikidele intressitoetusi. Selline intressitoetus suurendab tuntavalt rahastamisvahendi
finantsmõju.

Komisjon hindab taotlust ning
teeb otsuse laenu
ja intressitoetuse tingimuste kohta

Laenusumma määratakse kindlaks
valemi põhjal, võttes arvesse toetuse
maksimumtaset ja šoki raskusastet

Intressitoetuse summa arvutatakse
kindla valemi põhjal

Komisjon võtab (ELi nimel)
kapitaliturgudelt laenu ja annab
liikmesriigile kompensatsioonilaenu

Intressitoetus tehakse võimalikuks tänu
stabiliseerimise toetusfondile, kuhu
liikmesriigid on eelnevalt tasunud oma
osamaksed.

Nagu nähti ette detsembris 2017, võivad Euroopa
investeeringute stabiliseerimise vahendit aja jooksul täiendada muud rahastamisallikad, mis jäävad
väljapoole ELi eelarvet; oma osa võib siin olla näiteks Euroopa stabiilsusmehhanismil või tulevasel
Euroopa Valuutafondil ning ka liikmesriikide loodaval vabatahtlikul kindlustusmehhanismil.
See uus vahend on avatud kõigile euroala riikidele ja
liikmesriikidele, mis osalevad vahetuskursimehhanismis ERM II.

Liikmesriik investeerib toetuse ja säilitab
asjaomastes sektorites avaliku sektori
investeeringute piisava taseme

Kokkulepitud aja möödudes maksab
liikmesriik laenu tagasi

Intressitoetust makstakse liikmesriigile
hetkel, mil liikmesriik tasumisele
kuuluva laenu või intressi tagasi
maksab
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