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EUROOPA MAJANDUS- JA RAHALIIDU SÜVENDAMINE

REFORMIDE TUGIPROGRAMM

Viie juhi aruandes kirjeldatud tulevikuvisioonile tuginedes esitas komisjon 2017. aasta detsembris Euroopa majandusja rahaliidu süvendamise tegevuskava. Järgmise sammuna pakub komisjon seoses mitmeaastase finantsraamistikuga
välja reformide tugiprogrammi ja Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahendi.
Reformide tugiprogrammiga toetatakse liikmesriikides esmatähtsaid reforme. See koosneb kolmest osast: reformitoetusvahend reformidele rahalise toetuse andmiseks, tehnilise toetuse vahend tehnilise oskusteabe pakkumiseks ja lähenemisrahastu euroalaga liituda soovivatele liikmesriikidele suurema toetuse pakkumiseks.
Programm on vabatahtlik ja liikmesriikidelt ei nõuta kaasrahastamist. Programmi üldeelarve on 25 miljardit eurot.
See toetub struktuurireformi tugiprogrammiga seoses saadud kogemustele. Programm sisaldab kolme eraldiseisvat ja üksteist täiendavat vahendit.

Reformitoetusvahend

r ahaline toetus, kättesaadav
kõigile ELi liikmesriikidele
E
 uroopa poolaasta raames
kindlaks tehtud reformid
eelarve 22 miljardit eurot

Tehniline toetus

toetus tehnilise oskusteabe
kujul, kättesaadav kõigile ELi
liikmesriikidele
r eformid mitmesugustes
valdkondades (sh prioriteedid,
mis on seotud Euroopa poolaasta
ja liidu õigusega ning liikmesriikide
prioriteedid)
eelarve 0,84 miljardit eurot

Lähenemisrahastu

t äiendav rahaline ja
tehniline toetus liikmesriikide,
kes soovivad võtta kasutusele
euro kindlaks määratud
ajavahemiku jooksul
reformid, mis aitavad
valmistada ette euro
kasutuselevõttu
e
 elarve 2,16 miljardit
eurot

 EFORMIDE TOETAMINE MAJANDUSE AJAKOHASTAMISEKS JA
R
VASTUPANUVÕIME SUURENDAMISEKS: KUIDAS SEDA TEHAKSE?
Reformitoetusvahend
22 miljardi euro suurusest eelarvest eraldatakse vahendeid kahes etapis. Iga liikmesriigi jaoks määratakse kindlaks maksimumsumma. Esimesel 20 kuul teeb komisjon kättesaadavaks 11 miljardit eurot. Pärast esimest 20 kuud võtab komisjon kasutusele
perioodiliste taotlusvoorude süsteemi, et eraldada ülejäänud 11 miljardit eurot ja esimeses etapis eraldamata jäänud summad.
Teise etapi igas taotlusvoorus kutsutakse liikmesriike samaaegselt reformiettepanekuid esitama ja neile võidakse eraldada nende
jaoks ette nähtud maksimaalne toetussumma.
Võimalike reformikohustuste
teemaline dialoog liikmesriigi ja
komisjoni vahel

Reformi elluviimine liikmesriigis
ja Euroopa poolaasta raames
edusammudest aruandmine

Komisjon
hindab, kas reform on
rahuldavalt ellu viidud

KOLME AASTA JOOKSUL

Liikmesriik teeb ettepaneku
rakendada ühe või mitme Euroopa
poolaasta raames kindlaks
määratud reformiga seotud
reformikohustused

Komisjon hindab liikmesriigi reformikohustusi ja võtab vastu otsuse
reformikohustuste ja finantsstiimuli
suuruse kohta

Üksainus makse vahe-eesmärkide
ja sihtide saavutamise korral

Tehnilise toetuse vahend
See vahend on jätkuks praegusele struktuurireformi tugiprogrammile. Tehnilist toetust võib liikmesriikidele pakkuda kogu reformiprotsessi jooksul: ettevalmistamisel, kavandamisel ja elluviimisel. Toetust pakutakse vahetult komisonisisese oskusteabe ja/või
muude tehnilise toe andjate kaudu.
Dialoog liikmesriigi ja
komisjoni vahel

Liikmesriik esitab
tehnilise toetuse
taotluse

Komisjon hindab
taotlust ja määrab
kindlaks kõige
sobivama oskusteabe
liigi

Kohapeal oskusteabe
pakkumine

Lähenemisrahastu
Lähenemisrahastust rahalise toetuse saamiseks tehakse reformikohustuste ettepanekud samade eeskirjade järgi nagu
reformitoetusvahendi puhul. Tehnilist toetust taotletakse lähenemisrahastust samade eeskirjade järgi nagu tehnilise toetuse vahendist. Toetatavad reformid peaksid keskenduma euroalaga liitumise ettevalmistamisele.
Euroalaväline liikmesriik
on astunud tõendatavaid samme euro
kasutuselevõtmiseks
teatava ajavahemiku
jooksul

Reformikohustuse
ettepanek

Täiendav rahaline
toetus lähenemisrahastust

Tehnilise toetuse
taotlus

Täiendav tehniline
toetus lähenemisrahastust

Vastastikune täiendavus olemasolevate ELi programmidega
Need vahendid täiendavad majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud reformiprioriteete
ning ELi muid rahastamisvahendeid töökohtade loomise, majanduskasvu ja investeeringute edendamiseks, nagu Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondid, uus InvestEU fond ja Euroopa ühendamise rahastu, ning toimivad nendega täielikus
sünergias.
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INVESTEERINGUTE TOETAMINE

STABILISEERIMINE VAPUSTUSTE
KORRAL

Euroopa struktuurija investeerimisfondid
InvestEU fond
toetub Junckeri kava edule

Euroopa investeeringute
stabiliseerimise vahend

Euroopa ühendamise rahastu
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