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APROFUNDAREA UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE A EUROPEI

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU REFORME

Pornind de la viziunea descrisă în Raportul celor cinci președinți, Comisia și-a prezentat foaia de parcurs pentru aprofundarea uniunii economice și monetare în decembrie 2017. Ca etapă următoare, în cadrul financiar multianual, Comisia
propune un Program de sprijin pentru reforme, împreună cu o funcție europeană de stabilizare a investițiilor.
Programul de sprijin pentru reforme va susține reformele prioritare în statele membre și include trei elemente distincte: un
instrument de realizare a reformelor, care va furniza sprijin financiar pentru punerea în aplicare a acestora; un instrument
de sprijin tehnic, care va furniza expertiză tehnică, și un mecanism de convergență care va spori sprijinul specific acordat
statelor membre care doresc să adopte moneda euro.
Programul se va desfășura pe bază de voluntariat, fără a se solicita cofinanțare din partea statelor membre. Dimensiunea globală a bugetului programului este de 25 de miliarde EUR. Programul se bazează pe experiența Programului
de sprijin pentru reforme structurale și este alcătuit din trei instrumente distincte, dar complementare:

Instrumentul de realizare a
reformelor

s prijin financiar, deschis
tuturor statelor membre ale UE
r eforme identificate în
contextul semestrului
european
 uget de 22 de miliarde
b
EUR

sprijin tehnic

s prijin sub formă de expertiză
tehnică, deschis tuturor statelor
membre ale UE
s pectru larg de reforme
(inclusiv semestrul european,
dreptul Uniunii și prioritățile
statelor membre)
buget de 0,84 miliarde EUR

Mecanismul de convergență

s prijin financiar și tehnic
suplimentar pentru statele
membre care doresc să adopte
moneda euro într-un cadru
temporal definit
r eforme pentru a contribui
la pregătirea pentru
adoptarea monedei euro
 uget de 2,16 miliarde
b
EUR

 PRIJINIREA REFORMELOR ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII
S
ECONOMIEI ȘI A CONSOLIDĂRII REZILIENȚEI: CUM FUNCȚIONEAZĂ?
Instrumentul de realizare a reformelor
Bugetul de 22 miliarde EUR va fi alocat în două etape și se vor stabili alocații maxime per stat membru. În primele 20 de luni,
Comisia va pune la dispoziție 11 miliarde EUR. După perioada inițială de 20 luni, Comisia va institui un sistem de cereri de
propuneri periodice pentru alocarea sumei restante de 11 miliarde EUR, la care se adaugă sumele nealocate în prima etapă. În
această a doua etapă, statele membre vor fi invitate să prezinte simultan, în cadrul fiecărei cereri, propuneri de reforme și li se pot
acorda contribuțiile financiare maxime.
Dialogul dintre un stat membru și
Comisie cu privire la angajamentele
posibile în materie de reforme

Punerea în aplicare a reformei în
statul membru și prezentarea unui
raport privind progresele înregistrate în contextul semestrului european

Comisia
evaluează dacă reforma a fost
pusă în aplicare în mod
satisfăcător

ÎN TERMEN DE 3 DE ANI

Statul membru propune punerea
în aplicare a angajamentelor de
reformă pentru una sau mai multe
reforme identificate în cadrul semestrului european.

Comisia evaluează angajamentele de
reformă prezentate de statul membru și
adoptă o decizie privind angajamentele
de reformă și valoarea stimulentului
financiar

Plată unică la atingerea
obiectivelor de etapă și a țintelor

Instrumentul de sprijin tehnic
Acest instrument va asigura continuarea actualului Program de sprijin pentru reforme structurale. Sprijinul tehnic poate însoți statele
membre pe parcursul întregului proces de reformă, în etapele de pregătire, concepere și punere în aplicare. Sprijinul se acordă
direct, prin intermediul expertizei interne a Comisiei și/sau cu ajutorul altor furnizori de asistență tehnică.
Dialogul dintre statul
membru și Comisie

Statul membru depune
o cerere de asistență
tehnică

Comisia evaluează
cererea și identifică
tipul de expertiză cel
mai potrivit

Furnizarea de expertiză
pe teren

Mecanismul de convergență
Propunerile de angajamente de reformă în vederea obținerii de sprijin financiar în temeiul mecanismului de convergență
vor fi supuse acelorași reguli ca în cadrul instrumentului de realizare a reformelor. Cererile de sprijin tehnic în cadrul mecanismului de convergență vor fi supuse acelorași reguli ca în cadrul instrumentului de sprijin tehnic. Reformele care urmează
să beneficieze de sprijin ar trebui să fie orientate către pregătirea pentru aderarea la zona euro.
Statul membru care nu
este membru al zonei
euro a întreprins pași
demonstrabili în vederea adoptării monedei
euro într-un interval de
timp dat

Propunere de angajament de reformă
Cerere de asistență
tehnică.

Sprijin financiar
suplimentar în temeiul
mecanismului de
convergență
Sprijin tehnic
suplimentar în temeiul
mecanismului de
convergență

Complementaritatea cu programele existente ale UE
Aceste instrumente sunt complementare și funcționează în deplină sinergie cu prioritățile de reformă definite în contextul
semestrului european pentru coordonarea politicilor economice, precum și cu alte instrumente ale UE de finanțare pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții, cum ar fi Fondurile structurale și de investiții europene, noul fond InvestEU și
Mecanismul pentru interconectarea Europei.

PRIORITĂȚILE ECONOMICE ÎN CONTEXTUL SEMESTRULUI EUROPEAN

SPRIJIN PENTRU REFORME

Programul de sprijin pentru
reforme
Instrumentul de realizare a reformelor
Instrumentul de sprijin tehnic
Mecanismul de convergență

SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII

STABILIZARE ÎN CAZ DE ȘOCURI

Fondurile structurale și de
investiții europene
Fondul InvestEU
care se bazează pe succesul Planului Juncker

Investiții europene
Funcția de stabilizare

Mecanismul pentru interconectarea
Europei
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