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POGŁĘBIENIE UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ W EUROPIE

PROGRAM WSPIERANIA REFORM

W oparciu o wizję nakreśloną w sprawozdaniu pięciu przewodniczących w grudniu 2017 r. Komisja przedstawiła plan działania na rzecz pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej. Teraz z kolei, w wieloletnich ramach finansowych
Komisja proponuje – oprócz Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji – program wspierania reform.
Program wspierania reform zapewni wsparcie na wdrażanie priorytetowych reform w państwach członkowskich.
Program obejmuje trzy różne elementy: Narzędzie Realizacji Reform – w celu zapewnienia wsparcia finansowego
na wdrażanie reform, Instrument Wsparcia Technicznego – w celu zapewnienia wiedzy technicznej oraz Instrument
Wsparcia Konwergencji w celu zwiększenia wsparcia dla państw członkowskich, które chcą przystąpić do strefy
euro.
Program będzie dobrowolny, a od państw członkowskich nie będzie wymagane żadne współfinansowanie. Całkowity budżet programu wynosi 25 mld euro. Program opiera się na doświadczeniach z programu wspierania reform
strukturalnych. Składa się z trzech odrębnych i wzajemnie uzupełniających się instrumentów:

Narzędzie Realizacji Reform

W
 sparcie finansowe, z
którego mogą korzystać
wszystkie państwa
członkowskie UE
r eformy określone w
procedurze europejskiego
semestru
b
 udżet w wysokości 22
mld euro

Wsparcie techniczne

 sparcie w postaci wiedzy
w
technicznej, z którego mogą
korzystać wszystkie państwa
członkowskie UE
s zeroki zakres reform
(w tym semestr europejski,
prawo Unii i priorytety państw
członkowskich)
b
 udżet w wysokości 0,84
mld euro

Instrument Wsparcia
Konwergencji

d
 odatkowe wsparcie finansowe i techniczne dla państw
członkowskich, które chcą
przystąpić do strefy euro w
określonych ramach czasowych
reformy, które pomogą
przygotować się do
przyjęcia euro
b
 udżet w wysokości
2,16 mld euro

 SPIERANIE REFORM SŁUŻĄCYCH MODERNIZACJI GOSPODARKI
W
I WZMOCNIENIU ODPORNOŚCI NA CZYM ONO POLEGA?
Narzędzie Realizacji Reform
Budżet w wysokości 22 mld euro zostanie przydzielony w dwóch etapach, a dla każdego państwa członkowskiego zostanie określony
maksymalny przydział. W trakcie pierwszych 20 miesięcy Komisja udostępni kwotę 11 mld euro. Po upływie początkowych 20
miesięcy Komisja wprowadzi system okresowych zaproszeń, który umożliwi przydział pozostałej kwoty 11 mld euro, powiększonej o kwoty nieprzydzielone w pierwszym etapie. W tym drugim etapie, w ramach każdego zaproszenia państwa członkowskie
zostaną wezwane do jednoczesnego przedstawienia propozycji reform i będą mogły uzyskać swój maksymalny wkład finansowy.
Dialog między państwem
członkowskim a Komisją w
sprawie ewentualnych zobowiązań
do przeprowadzenia reform

Wdrożenie reform w państwie
członkowskim i składanie sprawozdań na temat postępów w ramach
europejskiego semestru

Komisja ocenia, czy reforma
została należycie wdrożona

W CIĄGU 3 LAT

Państwo członkowskie proponuje
wykonanie zobowiązań dotyczących
wdrożenia jednej reformy lub kilku
reform określonych w procedurze
europejskiego semestru

Komisja ocenia zobowiązania
danego państwa członkowskiego
dotyczące przeprowadzenia reform
i przyjmuje decyzję w sprawie zobowiązań do przeprowadzenia reform
oraz wielkości zachęt finansowych

Jedna płatność po osiągnięciu
celów pośrednich i końcowych

Instrument Wsparcia Technicznego
Ten instrument będzie stanowił niejako przedłużenie obecnego programu wspierania reform strukturalnych. Państwa członkowskie
mogą korzystać ze wsparcia technicznego w całym procesie reform: przygotowanie, opracowanie i wdrożenie. Wsparcie techniczne
jest udzielane bezpośrednio przez ekspertów wewnętrznych Komisji lub innych ekspertów.
Dialog między
państwem
członkowskim a
Komisją

Państwo członkowskie
przedkłada wniosek o
wsparcie techniczne

Komisja ocenia
wniosek i określa
najbardziej odpowiednie rodzaje wiedzy
fachowej

Zapewnienie wiedzy
fachowej w terenie

Instrument Wsparcia Konwergencji
Propozycje dotyczące zobowiązań do przeprowadzenia reform przedstawiane w celu uzyskania wsparcia finansowego w
ramach Instrumentu Wsparcia Konwergencji będą podlegać podobnym zasadom co propozycje przedkładane w ramach
Narzędzia Realizacji Reform. Wnioski o pomoc techniczną w ramach Instrumentu Wsparcia Konwergencji będą podlegać
podobnym zasadom co wnioski składane w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego. Reformy, które będą miały zostać
objęte wsparciem, powinny być ukierunkowane na przygotowania do członkostwa w strefie euro.
Państwo członkowskie
spoza strefy euro ma
podjąć wyraźne działania w celu przyjęcia
euro w określonych
ramach czasowych

Propozycja
zobowiązania do
przeprowadzenia
reform

Dodatkowe wsparcie
finansowe w ramach
Instrumentu Wsparcia
Konwergencji

Wniosek o wsparcie
techniczne

Dodatkowe wsparcie
techniczne w ramach
Instrumentu Wsparcia
Konwergencji

Komplementarność w stosunku do istniejących programów UE
Instrumenty te stanowią uzupełnienie i będą działać w pełnej synergii z priorytetami reform określonymi w kontekście europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, a także innymi unijnymi instrumentami finansowania na rzecz
zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, nowy fundusz InvestEU i instrument „Łącząc Europę”.

PRIORYTETY GOSPODARCZE W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO SEMESTRU
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Europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne
Fundusz InvestEU
wykorzystujący pozytywne doświadczenia z
realizacji planu Junckera

Europejski Instrument
Stabilizacji Inwestycji

Instrument „Łącząc Europę”
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