BAĠIT TAL-UE
GĦALL-FUTUR
#EUBudget #EURoad2Sibiu #FutureofEurope
Il-31 ta’ Mejju 2018

NAPPROFONDIXXU L-UNJONI EKONOMIKA U MONETARJA TAL-EWROPA

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ GĦAL RIFORMI

Filwaqt li tibni fuq il-viżjoni stabbilita fir-Rapport tal-Ħames Presidenti, il-Kummissjoni, f’Diċembru 2017 ippreżentat
il-pjan direzzjonali tagħha biex tapprofondixxi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa. Bħala l-pass li jmiss, fil-Qafas
Finanzjarju Pluriennali, il-Kummissjoni qed tipproponi Programm ta’ Appoġġ għal Riformiflimkien ma’ Funzjoni ta’ Stabbilizzazzjoni tal-Investiment Ewropea.
Il-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi se jipprovdi appoġġ għal riformi prijoritarji fl-Istati Membri. Dan jinkludi tliet elementi
differenti: Għodda ta’ Twassil tar-Riforma, biex tipprovdi appoġġ finanzjarju għal riformi; Strument ta’ Appoġġ Tekniku, biex
jipprovdi għarfien tekniku; u Strument ta’ Konverġenza biex jipprovdi appoġġ għall-Istati Membri li jixtiequ jadottaw l-euro.
Il-programm se jkun volontarju, mingħajr bżonn ta’kofinanzjamentmill-Istati Membri. Id-daqs globali tal-baġit talProgramm huwa ta’ EUR 25 biljun. Huwa jibni fuq l-esperjenza tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali.
Il-programm huwa magħmul minn tliet strumenti separati u komplementari:

Għodda għat-Twettiq ta’
Riformi

 ppoġġ finanzjarju, miftuħ
a
għall-Istati Membri kollha
tal-UE
r iformi identifikati filkuntest tas-Semestru
Ewropew
baġit ta’ EUR 22 biljun

Appoġġ tekniku

appoġġ fil-forma ta’ għarfien
tekniku , miftuħ għall-Istati
Membri kollha tal-UE
a
 mbitu wiesa’ ta’ riformi
(inkluż is-Semestru Ewropew, il-liġi
tal-Unjoni u l-prijoritajiet tal-Istati
Membri)
baġit ta’ EUR 0,84 biljun

Faċilità ta’ Konverġenza

A
 ppoġġ finanzjarju u tekniku
żejjed għal Stati Membri li jixtiequ jingħaqdu fl-euro fi żmien
definit
riformi biex jgħinu fit-tħejjija
għall-adozzjoni tal-euro
baġit ta’ EUR 2,16 biljun

APPOĠĠ TA’ RIFORMI BIEX JIMMODERNIZZAW L-EKONOMIJA U
JSAĦĦU R-REŻILJENZA: KIF JAĦDEM?


Għodda għat-Twettiq ta’ Riformi
Il-baġit ta’ EUR 22 biljun se jiġi allokat f’żewġ stadji, u se jiġu stabbiliti allokazzjonijiet massimi għal kull Stat Membru. Fl-ewwel 20
xahar, il-Kummissjoni se tagħmel disponibbli EUR 11-il biljun. Wara l-ewwel 20 xahar, se tiġi stabbilita sistema ta’ sejħiet perjodiċi mill-Kummissjoni biex takkola l-EUR 11-il biljun li jifdalflimkien mal-ammonti mhux allokati fl-ewwel stadju, Fit-tieni stadju,
taħt kull sejħa, l-Istati Membri se jiġu mistiedna jippreżentaw proposti ta’ riformi fl-istess ħin, u jistgħu jingħataw il-kontribuzzjonijiet
finanzjarji massimi tagħhom.
Djalogu bejn l-Istat Membru u
l-Kummissjoni dwar impenji ta’
riforma possibbli

L-implimentazzjoni tar-riforma
fl-Istati Membru u r-rappurtar dwar
il-progress fil-kuntest tas-Semestru
Ewropew

Il-Kummissjoni tivvaluta
jekk ir-riforma ġietx
implimentata b’mod sodisfaċenti

FI ŻMIEN 3 SNIN

L-Istati Membru jipproponu li jimplimentaw l-impenji ta’ riforma għal
riforma waħda jew aktar identifikati
fis-Semestru Ewropew

Il-Kummissjoni tivvaluta l-impenji ta’
riforma tal-Istat Membru u tadotta
deċiżjoni dwar l-impenji ta’ riforma u
d-daqs tal-inċentiv finanzjarju

Ħlas uniku mal-kisba tal-istadji
importanti u l-miri

Strument ta’ Appoġġ Tekniku
Dan l-istrument se jsegwi fuq il-Programm ta’ Appoġġ għar-Riformi Strutturali preżenti. L-appoġġ tekniku jista’ jakkumpanja lillIstati Membri matul il-proċess kollu tar-riforma: Preparazzjoni, tfassil u implimentazzjoni. Dan jingħata direttament permezz tal
-għarfien espert intern tal-Kummissjoni u / jew permezz ta’ fornituri oħra ta’ appoġġ tekniku.
Djalogu bejn l-Istat
Membru u
l-Kummissjoni

Stat Membru
jippreżenta talba għal
appoġġ tekniku

Il-Kummissjoni
tivvaluta t-talba u
tidentifika l-aktar tip
sostenibbli ta’ għarfien

Dispożizzjoni ta’
għarfien fil-prattika

Faċilità ta’ Konverġenza
Proposta għal impenji ta’ riforma għal appoġġ finanzjarju permezz tal-Faċilità ta’ Konverġenzase ssegwi regoli simili
bħall-Għodda ta’ Twettiq ta’ Riformi. It-talbiet għal appoġġ tekniku taħt il-Faċilità ta’ Konverġenza se jsegwu l-istess
regoli bħall-Istrument għal Appoġġ Tekniku. Ir-riformi li għandhom jiġu appoġġati jenħtieġ li jkunu mmirati lejn it-tħejjija
tas-sħubija fiż-Żona tal-Euro.
Stat Membru mhux
fiż-Żona tal-Euro ħa
passi ċari biex jadotta
l-euro f’limitu ta’ żmien
speċifiku.

Proposta għal riforma
ta’ impenn

Appoġġ finanzjarju
miżjud fil-Faċilità ta’
Konverġenza

Talba għal appoġġ
tekniku.

Appoġġ finanzjarju
miżjud fil-Faċilità ta’
Konverġenza

Kumplimentarjetà ma’ programmi eżistenti tal-UE
Dawn l-istrumenti huma kumplimentari għal, u se jaħdmu b’sinerġija sħiħa mal-prijoritajiet ta’ riformi identifikati fil-kuntest
tas-Semestru Ewropew ta’ koordinazzjoni politika ekonomika, kif ukoll strumenti ta’ finanzjament oħra tal-UE għal impjiegi, tkabbir u investiment, bħall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, il-Fond InvestEU l-ġdid, u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

PRIJORITAJIET EKONOMIĊI FIL-KUNTEST TAS-SEMESTRU EWROPEW

APPOĠĠ GĦAL RIFORMA

APPOĠĠ GĦALL-INVESTIMENT

STABBILIZZAZZJONI F’KAŻ TA’ XOKKIJIET

Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej
Programm ta’ Appoġġ għal Riformi
Għodda għat-Twettiq ta’ Riformi
Strument ta’ Appoġġ Tekniku
Faċilità ta’ Konverġenza

Il-Fond InvestEU
li jibni fuq is-suċċess tal-Pjan Juncker

Investiment Ewropew
Funzjoni ta’ Stabbilizzazzjoni

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa
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