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EUROOPAN TALOUS- JA RAHALIITON SYVENTÄMINEN

UUDISTUSTEN TUKIOHJELMA

Komissio esitti joulukuussa 2017 viiden puheenjohtajan kertomuksessa esitettyyn visioon perustuvan etenemissuunnitelmansa Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseksi. Nyt komissio ehdottaa seuraavana askeleena monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä uudistusten tukiohjelmaa ja Euroopan investointien vakautusjärjestelyä.
Uudistusten tukiohjelmalla tuetaan jäsenvaltioiden ensisijaisia uudistuksia. Se koostuu kolmesta eri välineestä: uudistusten toteuttamisen tukivälineestä, jolla tarjotaan uudistuksiin taloudellista tukea; teknisen tuen välineestä, jolla tarjotaan
teknistä asiantuntemusta; ja lähentymisvälineestä, jolla lisätään tukea jäsenvaltioille, jotka haluavat liittyä euroalueeseen.
Ohjelma on vapaaehtoinen eikä edellytä yhteisrahoitusta jäsenvaltioilta. Ohjelman kokonaismäärärahat ovat
25 miljardia euroa. Sen lähtökohtana ovat rakenneuudistusten tukiohjelman toiminnasta saadut kokemukset. Ohjelma muodostuu kolmesta erillisestä ja toisiaan täydentävästä välineestä:

Uudistusten toteuttamisen
tukiväline

t aloudellinen tuki, avoin
kaikille EU:n jäsenvaltioille
t alouspolitiikan EUohjausjakson yhteydessä
määritetyt uudistukset
m
 äärärahat 22 miljardia
euroa

Tekninen tuki

t uen tarjoaminen teknisen
asiantuntemuksen muodossa,
avoin kaikille EU:n jäsenvaltioille
u
 udistukset voivat koskea
monia eri aloja (mukaan lukien
talouspolitiikan EU-ohjausjakso,
unionin oikeus ja jäsenvaltioiden
prioriteetit)
m
 äärärahat 0,84 miljardia
euroa

Lähentymisväline

t aloudellinen ja tekninen
lisätuki niille jäsenvaltioille,
jotka haluavat liittyä euroalueeseen tietyssä määräajassa
e
 uron käyttöönottoon
valmistavat uudistukset
m
 äärärahat 2,16 miljardia
euroa

 UKEA UUDISTUKSIIN, JOILLA NYKYAIKAISTETAAN TALOUTTA
T
JA PARANNETAAN SELVIYTYMISKYKYÄ MITEN SE TOIMII?
Uudistusten toteuttamisen tukiväline
22 miljardin euron määrärahat jaetaan kahdessa vaiheessa ja enimmäismäärät vahvistetaan jäsenvaltioittain. Ensimmäisten
20 kuukauden aikana komissio antaa käyttöön 11 miljardia euroa. Ensimmäisten 20 kuukauden jälkeen komissio aloittaa
määräajoin esitettävien pyyntöjen järjestelmän, jonka mukaan jaetaan jäljellä olevat 11 miljardia euroa sekä määrärahat, joita
ei jaettu ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa vaiheessa jäsenvaltioita pyydetään esittämään kunkin pyynnön yhteydessä uudistusehdotuksia, joille voidaan mahdollisesti myöntää enimmäisrahoitusosuus.
Jäsenvaltion ja komission välinen
vuoropuhelu mahdollisista uudistussitoumuksista

Jäsenvaltio toteuttaa uudistuksen ja raportoi sen edistymisestä
talouspolitiikan EU-ohjausjakson
puitteissa

Komissio
arvioi, onko uudistus on toteutettu
tyydyttävällä tavalla

KOLMEN VUODEN AIKANA

Jäsenvaltio ehdottaa yhtä tai
useampaa talouspolitiikan
EU-ohjausjaksossa määritettyä
uudistusta koskevan uudistussitoumuksen toteuttamista

Komissio arvioi jäsenvaltion
uudistussitoumuksen ja tekee
päätöksen uudistussitoumuksesta
ja taloudellisen kannustimen
määrästä

Kertasuoritus välitavoitteiden ja
lopullisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella

Teknisen tuen väline
Tämä väline on jatkoa nykyiselle rakenneuudistusten tukiohjelmalle. Jäsenvaltioille voidaan antaa teknistä tukea koko uudistusprosessin ajan toimien valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tukea annetaan tarjoamalla joko suoraan komission sisäistä
asiantuntemusta ja/tai muiden teknisen tuen tarjoajien apua.
Jäsenvaltion ja
komission välinen
vuoropuhelu

Jäsenvaltio toimittaa
teknistä tukea koskevan
hakemuksen

Komissio arvioi
hakemuksen ja
määrittelee sopivimman
asiantuntemuksen
tyypin

Asiantuntemuksen
tarjoaminen paikan
päällä

Lähentymisväline
Uudistussitoumuksia koskeviin ehdotuksiin, joilla haetaan rahoitustukea lähentymisvälineestä, sovelletaan samankaltaisia
sääntöjä kuin uudistusten toteuttamisen tukivälineessä. Lähentymisvälineestä myönnettävää teknistä tukea koskeviin
hakemuksiin sovelletaan samankaltaisia sääntöjä kuin teknisen tuen välineessä. Tukea voidaan myöntää uudistuksille, jotka
on suunnattu euroalueen jäsenyyden valmistelemiseen.
Euroalueen ulkopuolinen jäsenvaltio on
todistettavasti toteuttanut toimia euron
käyttöön ottamiseksi
tietyssä määräajassa

Uudistussitoumusta
koskeva ehdotus
Teknistä tukea koskeva
hakemus

Lisärahoitustuki
lähentymisvälineestä

Tekninen lisätuki
lähentymisvälineestä

Täydentävyys nykyisten EU:n ohjelmien kanssa
Nämä rahoitusvälineet täydentävät talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä määritettyjä uudistusten painopisteitä ja
toimivat yhteisvaikutteisesti niiden kanssa. Uudet välineet ovat yhteydessä myös muihin työllisyyttä, kasvua ja investointeja
tukeviin EU:n rahoitusvälineisiin, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin, uuteen InvestEU-rahastoon ja Verkkojen
Eurooppa -välineeseen.

TALOUSPOLITIIKAN EU-OHJAUSJAKSON YHTEYDESSÄ MÄÄRITETYT UUDISTUKSET

TUKEA UUDISTUKSIIN

TUKEA INVESTOINTEIHIN

VAKAUTTAMINEN HÄIRIÖIDEN AIKANA

Euroopan rakenne- ja investointirahastot
Uudistusten tukiohjelma
Uudistusten toteuttamisen tukiväline
Teknisen tuen väline
Lähentymisväline

InvestEU-rahasto
lähtökohtana menestynyt Euroopan
investointiohjelma

Euroopan investointien
vakautusjärjestely

Verkkojen Eurooppa -väline
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