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EN FÖRDJUPNING AV EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN

REFORMSTÖDPROGRAMMET

På grundval av visionen i de fem ordförandenas rapport lade kommissionen i december 2017 fram en färdplan för ett
fördjupat EMU. Som nästa steg föreslår kommissionen att det inom nästa långtidsbudget inrättas ett reformstödprogram tillsammans med en europeisk investeringsstabiliseringsfunktion.
Reformstödprogrammet ska ge stöd till prioriterade reformer i EU-länderna. Det består av tre delar: ett reformverktyg för
ekonomiskt stöd till reformer, ett instrument för tekniskt stöd som ska erbjuda teknisk sakkunskap och en konvergensmekanism som ska hjälpa de medlemsländer som vill införa euron.
Det kommer att vara frivilligt att delta i programmet och ingen medfinansiering krävs av EU-länderna. Programmets
totalbudget kommer att uppgå till 25 miljarder euro. Det nya programmet bygger på det tidigare stödprogrammet för
strukturreformer. Programmet har tre separata men komplementära delar:

Reformverktyget

Tekniskt stöd

E
 konomiskt stöd som alla
EU-länder kan få

Hjälp i form av teknisk
sakkunskap, för alla EU-länder

R
 eformer som rekommenderats inom den europeiska
planeringsterminen

M
 ånga olika typer av
reformer (inkl. EU:s planeringstermin, EU-rätten och ländernas egna
prioriteringar)

B
 udget på 22 miljarder
euro

B
 udget på 840 miljoner euro

Konvergensmekanismen

E
 xtra ekonomiskt och
tekniskt stöd till de EU-länder
som vill införa euron inom en
viss tid
Reformer för att förbereda
eurons införande
B
 udget på 2,16 miljarder
euro

 TÖD TILL REFORMER FÖR ATT MODERNISERA EKONOMIN OCH
S
STÄRKA MOTSTÅNDSKRAFTEN – HUR FUNGERAR DET?
Reformverktyget
Budgeten på 22 miljarder euro kommer att anslås i två etapper och ett maxanslag per EU-land kommer att slås fast. Under de första 20 månaderna kommer kommissionen att anslå 11 miljarder euro. I en andra etapp kommer kommissionen regelbundet
att anordna utlysningar för att anslå de återstående 11 miljarderna plus eventuella pengar som blivit över från den första etappen. I den andra etappen kommer EU-länderna i utlysningarna att uppmanas att lämna in reformförslag. Varje land kan få anslag
upp till sitt fastställda tak.
Dialog mellan ett EU-land och
kommissionen om möjliga
reformåtaganden

EU-landet genomför reformen och
rapporterar om utvecklingen inom
den europeiska planeringsterminen

Kommissionen utvärderar om
reformen har genomförts på ett
tillfredsställande sätt

INOM TRE ÅR

Ett land åtar sig att genomföra
en eller flera reformer som
rekommenderats inom den
europeiska planeringsterminen

Kommissionen utvärderar landets
reformåtagande och antar ett
beslut om reformåtagandet och
storleken på det ekonomiska stödet

En enda betalning när milstolpar
och mål har nåtts

Instrumentet för tekniskt stöd
Instrumentet är en uppföljning av den nuvarande stödtjänsten för strukturreformer. EU-länderna kan få tekniskt stöd under hela
reformprocessen: från förberedelser till utformning och genomförande. Stödet ges direkt av kommissionens interna sakkunniga
eller tillsammans med externa sakkunniga.
Dialog mellan ett
EU-land och
kommissionen

Landet lämnar in en
begäran om tekniskt
stöd

Kommissionen
utvärderar begäran
och avgör vilken typ
av sakkunskap som
behövs

De sakkunniga hjälper
till ute på fältet

Konvergensmekanismen
Förslag till reformåtaganden för ekonomiskt stöd från konvergensmekanismen kommer att följa liknande regler som
för reformverktyget. Begäran om tekniskt stöd inom konvergensmekanismen kommer att följa liknande regler som för
instrumentet för tekniskt stöd. Reformerna som får stöd ska främst gälla förberedelser för att införa euron.
Landet som vill införa
euron ska visa att man
förbereder att införa
euron inom en viss tid

Förslag till
reformåtagande

Extra ekonomiskt
stöd från
konvergensmekanismen

Begäran om tekniskt
stöd

Extra tekniskt stöd från
konvergensmekanismen

Komplement till nuvarande EU-program
De här instrumenten ska komplettera och samverka med de prioriterade reformerna inom den europeiska planeringsterminen
för samordning av den ekonomiska politiken. De ska också utnyttja synergier med EU:s andra finansieringsinstrument för jobb,
tillväxt och investeringar, t.ex. de europeiska struktur- och investeringsfonderna, den nya InvestEU-fonden och Fonden för ett
sammanlänkat Europa.

EKONOMISKA PRIORITERINGAR INOM DEN EUROPEISKA PLANERINGSTERMINEN

STÖD TILL REFORMER

STÖD TILL INVESTERINGAR

STABILISERING VID STÖRNINGAR

EU:s struktur- och investeringsfonder
Reformstödprogrammet
Reformverktyget
Instrumentet för tekniskt stöd
Konvergensmekanismen

InvestEU-fonden
som bygger på Junckerplanens framgångar

Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Print ISBN 978-92-79-86018-8
PDF ISBN 978-92-79-86046-1

doi:10.2765/836446
doi:10.2765/6056

KC-01-18-549-SV-C
KC-01-18-549-SV-N

