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EUROPOS EKONOMINĖS IR PINIGŲ SĄJUNGOS STIPRINIMAS

REFORMŲ RĖMIMO PROGRAMA

Remdamasi Penkių pirmininkų pranešime išdėstyta vizija, 2017 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė Europos ekonominės ir
pinigų sąjungos stiprinimo veiksmų planą. Dabar daugiametėje finansinėje programoje kartu su Europos investicijų stabilizavimo priemone Komisija siūlo Reformų rėmimo programą.
Naudojant Reformų rėmimo programą bus teikiama parama prioritetinėms reformoms valstybėse narėse. Ją sudaro trys
skirtingi elementai: reformų įgyvendinimo priemonė reformoms finansiškai remti, techninės paramos priemonė techninėms žinioms teikti ir konvergencijos priemonė valstybėms narėms, norinčioms įsivesti eurą, papildomai remti.
Dalyvavimas programoje bus savanoriškas. Bendro finansavimo reikalavimas valstybėms narėms taikomas nebus.
Bendras programos biudžetas – 25 mlrd. EUR. Ji bus vykdoma naudojantis patirtimi, įgyta vykdant Struktūrinių reformų rėmimo programą. Programą sudaro trys atskiros ir vienos kitas papildančios priemonės:

Reformų įgyvendinimo
priemonė

 nansinė parama, kuria gali
fi
naudotis visos ES valstybės
narės
 er Europos semestrą
p
rekomenduotos reformos
biudžetas – 22 mlrd. EUR

Techninė parama

p arama techninėmis žiniomis,
kuria gali naudotis visos ES
valstybės narės
įvairios reformos (atsižvelgiant į
Europos semestro, Sąjungos teisės
ir valstybių narių prioritetus)
biudžetas – 0,84 mlrd. EUR

Konvergencijos priemonė

 apildoma finansinė ir
p
techninė parama valstybėms
narėms, norinčioms per
nustatytą laikotarpį
įsivesti eurą
r eformos, skirtos padėti
pasirengti euro įvedimui
biudžetas – 2,16 mlrd. EUR

EKONOMIKOS MODERNIZAVIMO IR ATSPARUMO
DIDINIMO REFORMŲ RĖMIMAS. KAIP TAI VEIKIA?


Reformų įgyvendinimo priemonė
Dviem etapams bus skirtas 22 mlrd. EUR biudžetas; kiekvienai valstybei narei bus nustatyta maksimali skirtina suma. Komisija
užtikrins, kad per pirmus 20 mėnesių būtų galima panaudoti 11 mlrd. EUR. Praėjus pirmiems 20 mėnesių, Komisija nustatys
periodinių kvietimų teikti pasiūlymus sistemą ir jai skirs likusius 11 mlrd. EUR, taip pat pirmajame etape nepanaudotas sumas.
Antrajame etape skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus valstybės narės galės vienu metu teikti reformų pasiūlymus ir gauti didžiausius numatytus finansinius įnašus.
Valstybės narės ir Komisijos
dialogas apie galimus reformų
įsipareigojimus.

Reforma įgyvendinama valstybėje
narėje, o pažangos ataskaitos
teikiamos per Europos semestrą.

Komisija
įvertina, ar reforma tinkamai
įgyvendinta.

3 METŲ LAIKOTARPIU.

Valstybė narė siūlo įgyvendinti
vienos ar kelių per Europos
semestrą rekomenduotų reformų
įsipareigojimus.

Komisija įvertina valstybės narės
reformų įsipareigojimus ir priima
sprendimą dėl jų ir finansinės paskatos dydžio

Pasiekus tarpines ir siektinas
įgyvendinimo reikšmes išmokama
bendroji išmoka.

Techninės paramos priemonė
Ši priemonė pakeis dabartinę Struktūrinių reformų rėmimo programą. Techninė parama valstybėms narėms gali būti teikiama visais
reformų proceso etapais: pasirengimo, kūrimo ir įgyvendinimo. Ji bus teikiama tiesiogiai naudojant pačios Komisijos ekspertus ir
(arba) kitus techninės paramos teikėjus.
Valstybės narės ir
Komisijos dialogas.

Valstybė narė pateikia
techninės paramos
prašymą.

Komisija įvertina
prašymą ir nustato,
kokios rūšies
ekspertinių žinių reikia.

Ekspertinių žinių
teikimas vietoje.

Konvergencijos priemonė
Pasiūlymai dėl reformų įsipareigojimų siekiant gauti finansinę paramą pagal konvergencijos priemonę bus teikiami pagal
taisykles, kurios yra panašios į tas, kurios taikomos teikiant pasiūlymus pagal reformų įgyvendinimo priemonę. Techninės
paramos pagal konvergencijos priemonę prašymai bus teikiami pagal taisykles, kurios yra panašios į tas, kurios galioja
prašymams, teikiamiems pagal techninės paramos priemonę. Remtinos reformos turėtų būti skirtos pasirengti narystei euro
zonoje.

Ne euro zonos valstybė
narė ėmėsi akivaizdžių
veiksmų siekdama
įsivesti eurą per
konkretų laikotarpį.

Pasiūlymas dėl reformų
įsipareigojimų
Techninės paramos
prašymas

Finansinė parama
pagal konvergencijos
priemonę
Papildoma techninė
parama pagal
konvergencijos
priemonę

Derėjimas su esamomis ES programomis
Šios priemonės ne tik papildys reformų prioritetus, nustatytus per Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą, ir
kitas ES finansavimo priemones, kuriomis skatinamas darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir investicijos, kaip antai
Europos struktūrinius ir investicijų fondus, naująjį fondą „InvestEU“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę, bet ir bus visapusiškai su jais suderinamos.

PER EUROPOS SEMESTRĄ NUSTATYTI EKONOMINIAI PRIORITETAI

PARAMA REFORMOMS

PARAMA INVESTICIJOMS

STABILIZAVIMAS SUKRĖTIMŲ ATVEJU

Europos struktūriniai ir investicijų fondai
Reformų rėmimo programa
Reformų įgyvendinimo priemonė
Techninės paramos priemonė
Konvergencijos priemonė

Fondas „InvestEU“,
sukurtas sėkmingo Investicijų plano
Europai pavyzdžiu

Europos investicijų
stabilizavimo priemonė

Europos infrastruktūros tinklų
priemonė
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