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UDDYBNING AF EUROPAS ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

REFORMSTØTTEPROGRAMMET

Med udgangspunkt i visionen i de fem formænds rapport fremlagde Kommissionen i december 2017 sin køreplan for
uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union. Som et næste skridt foreslår Kommissionen i den flerårige finansielle
ramme et reformstøtteprogram sammen med en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion.
Reformstøtteprogrammet vil yde støtte til prioriterede reformer i medlemsstaterne. Det indeholder tre forskellige
elementer: et instrument til gennemførelse af reformer, der skal yde finansiel støtte til reformer, et instrument for
teknisk bistand, der skal yde teknisk ekspertise, og en konvergensfacilitet, der skal øge støtten til medlemsstater,
der ønsker at indføre euroen.
Programmet vil være frivilligt og uden krav om samfinansiering fra medlemsstaterne. Programmets samlede
budget er på 25 mia. EUR. Det bygger på erfaringerne med støtteprogrammet for strukturreformer. Programmet
består af tre adskilte og indbyrdes komplementære instrumenter:

Instrumentet til
gennemførelse af reformer

fi
 nansiel støtte, som er
tilgængelig for alle EU’s
medlemsstater
r eformer, der er udpeget
som led i det europæiske
semester
et budget på 22 mia. euro

Teknisk bistand

s tøtte i form af teknisk ekspertise, som er til rådighed for alle
EU’s medlemsstater
en bred vifte af reformer
(herunder det europæiske semester, EU-retten og medlemsstaternes prioriteter)
et budget på 0,84 mia. EUR

Konvergensfaciliteten

e
 kstra finansiel og teknisk
støtte til medlemsstater, som
ønsker at indføre euroen inden
for en fastlagt tidsramme
reformer som hjælp til
forberedelse af indførelse
af euroen
et budget på 2,16 mia. EUR

STØTTE TIL REFORMER, DER SKAL MODERNISERE
ØKONOMIEN OG STYRKE MODSTANDSDYGTIGHEDEN:
HVORDAN FUNGERER DET?
Instrumentet til gennemførelse af reformer
Budgettet på 22 mia. EUR vil blive tildelt i to faser, og der vil blive fastsat maksimale tildelinger for de enkelte medlemsstater. I
de første 20 måneder vil Kommissionen stille € 11 EUR til rådighed. Efter de første 20 måneder vil Kommissionen oprette et
system for regelmæssige forslagsindkaldelser for at tildele de resterende 11 mia. EUR plus de beløb, der ikke blev tildelt i den
første fase. I denne anden fase vil medlemsstaterne i forbindelse med hver enkelt forslagsindkaldelse blive opfordret til at indgive
reformforslag samtidigt, og de kan modtage det maksimale finansielle bidrag.
Dialog mellem en medlemsstat og
Kommissionen om mulige reformtilsagn

Gennemførelsen af reformen i
medlemsstaten og rapportering om
fremskridt sker i forbindelse med
det europæiske semester

Kommissionen
vurderer, om reformen er
gennemført på tilfredsstillende vis

INDEN FOR 3 ÅR

Medlemsstaten foreslår at give
tilsagn om at gennemføre en
eller flere reformer, der er blevet
udpeget som led i det europæiske
semester

Kommissionen vurderer medlemsstatens reformtilsagn og træffer
afgørelse om reformtilsagnene og om
størrelsen af det finansielle incitament

Enkeltbetaling efter opnåelse af
delmål og målsætninger

Instrumentet for teknisk bistand
Dette program er efterfølgeren til det nuværende støtteprogram for strukturreformer. Teknisk støtte kan ydes til medlemsstaterne i hele
reformprocessen: forberedelse, udformning og gennemførelse. Støtten ydes direkte gennem Kommissionens egen ekspertise og/
eller gennem andre formidlere af teknisk bistand.
Dialog mellem en
medlemsstat og
Kommissionen

Medlemsstaten indgiver
en anmodning om
teknisk støtte

Kommissionen vurderer anmodningen
og finder frem til den
bedst egnede type af
ekspertise

Levering af ekspertise
i marken

Konvergensfaciliteten
Forslag til reformtilsagn med henblik på finansiel støtte inden for rammerne af konvergensfaciliteten følger regler,
der svarer til dem, der gælder for instrumentet til gennemførelse af reformer. Anmodninger om teknisk støtte inden for
rammerne af konvergensfaciliteten følger regler, der svarer til dem, der gælder for instrumentet for teknisk støtte. De
reformer, der skal støttes, bør udformes sådan, at de forbereder medlemskab af euroområdet.
Medlemsstater uden for
euroområdet har truffet
påviselige foranstaltninger til at indføre
euroen inden for en
given tidsfrist

Forslag til
reformtilsagn

Ekstra finansiel støtte
inden for rammerne af
konvergensfaciliteten

Anmodning om
teknisk støtte

Ekstra teknisk støtte
inden for rammerne af
konvergensfaciliteten

Komplementaritet med eksisterende EU-programmer
Disse instrumenter supplerer og fungerer i fuld synergi med de reformprioriteter, der udpeges som led i det europæiske
semester for samordning af den økonomiske politik samt andre af EU’s job-, vækst- og investeringsfremmende finansieringsinstrumenter, f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, den nye InvestEU-fond og Connecting Europe-faciliteten.

ØKONOMISKE PRIORITETER UDPEGET SOM LED I DET EUROPÆISKE SEMESTER

STØTTE TIL REFORMER

STØTTE TIL INVESTERINGER

Reformstøtteprogrammet

de europæiske struktur- og
investeringsfonde

Instrumentet til gennemførelse af
reformer
Instrumentet for teknisk bistand
Konvergensfaciliteten

InvestEU-fonden
bygger videre på Juncker-planens succeser

STABILISERING I TILFÆLDE AF CHOK

den europæiske
investeringsstabiliseringsfunktion

Connecting Europe-faciliteten
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