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ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Με βάση το όραμα που χάραξε η έκθεση των πέντε προέδρων, η Επιτροπή παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2017 τον χάρτη
πορείας της για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ως επόμενο βήμα, η Επιτροπή προτείνει να ενταχθούν στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ένα Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων παράλληλα με μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης των Επενδύσεων.
Το Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων θα στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας στα κράτη μέλη. Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά στοιχεία: ένα εργαλείο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, για την παροχή χρηματοδοτικής
στήριξης στις μεταρρυθμίσεις έναν μηχανισμό τεχνικής στήριξης, για την παροχή τεχνικής εμπειρογνωσίας και έναν
μηχανισμό σύγκλισης, για την παροχή ενισχυμένης στήριξης στα κράτη μέλη που επιθυμούν να προσχωρήσουν στο
ευρώ.
Το πρόγραμμα θα είναι προαιρετικό, και δεν θα απαιτείται συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη. Το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού του προγράμματος ανέρχεται σε 25 δισ. EUR. Βασίζεται στην εμπειρία του Προγράμματος
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και αποτελείται από τρία ξεχωριστά αλλά συμπληρωματικά μέσα:

Εργαλείο υλοποίησης
μεταρρυθμίσεων

χ
 ρηματοδοτική στήριξη,
ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ
ο
 ι μεταρρυθμίσεις
καθορίζονται στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
π
 ροϋπολογισμός
22 δισ. EUR

Τεχνική στήριξη

στήριξη με τη μορφή τεχνικής
εμπειρογνωσίας, ανοικτή σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ
ε υρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων
(περιλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων που ορίζονται
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου και όσων σχετίζονται
με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και
των προτεραιοτήτων των κρατών
μελών)
προϋπολογισμός 0,84 δισ. EUR

Μηχανισμός σύγκλισης

Ε
 πιπλέον χρηματοδοτική
και τεχνική στήριξη για τα
κράτη μέλη που επιθυμούν
να υιοθετήσουν το ευρώ
εντός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος
μεταρρυθμίσεις που
θα βοηθήσουν στην
προετοιμασία για υιοθέτηση
του ευρώ
π
 ροϋπολογισμός
2,16 δισ. EUR

 ΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
Σ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;
Εργαλείο υλοποίησης μεταρρυθμίσεων
Ο προϋπολογισμός ύψους 22 δισ. EUR θα διατεθεί σε δύο στάδια, και οι μέγιστες κατανομές θα καθορίζονται ανά κράτος μέλος. Τους
πρώτους 20 μήνες, η Επιτροπή θα διαθέσει 11 δισ. EUR. Μετά τους πρώτους 20 μήνες, η Επιτροπή θα εφαρμόσει ένα σύστημα
περιοδικών προσκλήσεων για τη διάθεση των υπόλοιπων 11 δισ. EUR όπως και των ποσών που δεν διατέθηκαν κατά το πρώτο
στάδιο. Κατά το δεύτερο αυτό στάδιο, στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης, θα καλούνται τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ταυτόχρονα προτάσεις
μεταρρυθμίσεων, και θα μπορούν να λαμβάνουν την ανώτατη χρηματοδοτική συνεισφορά που τους αναλογεί.
Διάλογος μεταξύ κράτους μέλους και
της Επιτροπής σχετικά με πιθανές
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις

Υλοποίηση της μεταρρύθμισης στο
κράτος μέλος και έκθεση προόδου
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο
έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά η
μεταρρύθμιση

ΕΝΤΟΣ 3 ΕΤΩΝ

Το κράτος μέλος προτείνει την
υλοποίηση των δεσμεύσεων για μία
ή περισσότερες μεταρρυθμίσεις που
έχουν προσδιοριστεί στο Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις μεταρρυθμιστικές
δεσμεύσεις του κράτους μέλους
και εκδίδει απόφαση σχετικά με τις
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις και το
μέγεθος του χρηματοδοτικού κινήτρου

Ενιαία πληρωμή αφού
υλοποιηθούν τα ορόσημα και οι
στόχοι

Μηχανισμός τεχνικής στήριξης
Αυτός ο μηχανισμός θα αποτελέσει συνέχεια για το τρέχον Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Τεχνική στήριξη μπορεί
να συνοδεύει τα κράτη μέλη σε όλα τα στάδια της μεταρρύθμισης, τουτέστιν: προετοιμασία, σχεδιασμός και υλοποίηση. Παρέχεται
απευθείας μέσω της εσωτερικής εμπειρογνωσίας της Επιτροπής ή/και από κοινού με άλλους παρόχους τεχνικής στήριξης.
Διάλογος μεταξύ
κράτους μέλους και της
Επιτροπής

Το κράτος μέλος
υποβάλει αίτημα
παροχής τεχνικής
στήριξης

Η Επιτροπή αξιολογεί
το αίτημα και
προσδιορίζει το πλέον
κατάλληλο είδος
εμπειρογνωσίας

Παροχή εμπειρογνωσίας
επιτόπου

Μηχανισμός σύγκλισης
Οι προτάσεις μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού σύγκλισης θα
διέπονται από παρόμοιους κανόνες με αυτούς του εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Τα αιτήματα για τεχνική στήριξη στο
πλαίσιο του μηχανισμού σύγκλισης θα διέπονται από παρόμοιους κανόνες με αυτούς του μηχανισμού τεχνικής στήριξης. Οι
μεταρρυθμίσεις που θα λαμβάνουν στήριξη πρέπει να στοχεύουν στην προετοιμασία για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.
Ένα κράτος μέλος
που δεν ανήκει στη
ζώνη του ευρώ έχει
κάνει αποδεδειγμένα
βήματα προς την
υιοθέτηση του ευρώ
εντός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος

Πρόταση ανάληψης
μεταρρυθμιστικών
δεσμεύσεων

Επιπλέον χρηματοδοτική
στήριξη στο πλαίσιο του
μηχανισμού σύγκλισης

Αίτημα για τεχνική
στήριξη.

Επιπλέον χρηματοδοτική
στήριξη στο πλαίσιο του
μηχανισμού σύγκλισης

Συμπληρωματικότητα με υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ
Τα εργαλεία αυτά είναι συμπληρωματικά, και λειτουργούν σε πλήρη συνέργεια, με τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, καθώς και με άλλα
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία, το νέο Ταμείο InvestEU και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη».
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