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SLUŽBA EÚ NA PODPORU
ŠTRUKTURÁLNYCH REFORIEM

„Chcem, aby nový minister hospodárstva a financií presadzoval a podporoval
štrukturálne reformy v našich členských štátoch a aby tak nadviazal na prácu,
ktorú Komisia odvádza od roku 2015 prostredníctvom našej služby na podporu
štrukturálnych reforiem.“
predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, správa o stave Únie, 13. september 2017

Čo je služba EÚ na podporu štrukturálnych reforiem?
--Služba vznikla v roku 2015 a jej úlohou je podpora pri príprave, navrhovaní, vykonávaní a hodnotení reforiem podporujúcich
rast.
--Je hlavným nástrojom Komisie na podporu členských štátov v kľúčových oblastiach, ktoré si vyžadujú reformy, ako
sú modernizácia verejnej správy, podnikateľského prostredia a trhu práce.
--Pozostáva z tímu najviac 160 pracovníkov rozmiestnených v Bruseli a niektorých členských štátoch, ktorý vedie podpredseda
Komisie Valdis Dombrovskis a riadi generálny riaditeľ Maarten Verwey.
--Táto podpora sa vzťahuje na celý proces – od identifikácie reformných potrieb až po dokončenie procesu –, ale zodpovednosť za
reformy stále nesie členský štát.
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Na žiadosť členského štátu služba:
--rokuje s členským štátom o tom, v ktorých oblastiach je potrebné podporiť reformy,
--spoločne s členským štátom vypracúva „plán spolupráce a podpory“ podľa požadovaného dopytu,
--združuje odborné poznatky z celej Európy, a to prostredníctvom expertov z Komisie, z iných členských štátov, medzinárodných
organizácií, verejných orgánov a/alebo zo súkromného sektora,
--podporuje národné orgány počas celého procesu reforiem tým, že im poskytuje dohodnutú praktickú pomoc, okrem iného vo
forme workshopov, študijných návštev a strategických usmernení,
--poskytuje financovanie na podporu reforiem a koordinuje potrebnú expertízu.
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Ako to funguje v praxi?
Služba spravuje špecializovaný podporný program – program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) – s rozpočtom 142,8
milióna eur na roky 2017 – 2020. Tento program začal fungovať v máji 2017 a nevyžaduje si žiadne spolufinancovanie zo
strany členských štátov. Služba na podporu štrukturálnych reforiem pracuje na základe dopytu a poskytuje podporu len na
žiadosť členského štátu. Členský štát sa navyše môže rozhodnúť, že dobrovoľne presmeruje prostriedky zo svojho rozpočtu
technickej pomoci v rámci štrukturálnych a investičných fondov EÚ pod správu tejto služby.
Služba doposiaľ nadviazala spoluprácu s 15 krajinami pri realizácii viac ako 150 projektov. Ďalšie projekty budú nasledovať.

Ktorých oblastí sa to týka?
Správa vecí verejných
a verejná správa

Správa príjmov
a riadenie verejných
financií

• správa vecí verejných

• výber príjmov

• ústredná a miestna
správa

• príprava rozpočtu

• elektronická verejná
správa
• reforma ľudských zdrojov
• lepšia právna regulácia

Rast a podnikateľské
prostredie
• udeľovanie investičných
povolení

Finančný sektor
a prístup
k financovaniu

Trh práce, zdravotnícke
a sociálne služby
• trh práce a legislatíva

• prístup k financovaniu

• stratégie na zníženie
nezamestnanosti

• únia kapitálových trhov

• preskúmania výdavkov

• politika hospodárskej
súťaže

• fiškálna stratégia
a daňová politika

• obchodné záležitosti

• najvyššie kontrolné
úrady/fiškálna rada

• digitálna spoločnosť

• systém sociálneho
zabezpečenia

• kataster nehnuteľností

• dôchodkový systém

• platobná neschopnosť

• energetická únia

• systém zdravotnej
starostlivosti

• poistenie a dôchodky

• boj proti korupcii
a podvodom
• boj proti praniu špinavých
peňazí
• reforma súdnictva

• lepšia právna regulácia
• riadenie podnikov vo
vlastníctve štátu

• inšpektoráty práce

• školstvo a odborné
vzdelávanie a príprava

• bankový dohľad
a riešenie krízových
situácií bánk
• nesplácané úvery

• záležitosti hospodárskej
súťaže

• sektorová expertíza:
doprava, životné
prostredie, voda,
poľnohospodárstvo

Špeciálne úlohy: služba pomáha koordinovať reakciu na utečeneckú krízu v Grécku a taktiež zodpovedá za realizáciu programu
pomoci pre komunitu cyperských Turkov.

Príklady doterajších projektov
Služba pomáha
Cypru a Malte pri dosahovaní ich cieľov v oblasti klímy a energetiky,
Českej republike a Grécku zlepšiť dopravnú infraštruktúru,
Litve rozvíjať digitálne hospodárstvo,
Slovinsku účinnejšie riešiť nesplácané úvery,
pobaltským členským štátom zlepšiť možnosti financovania pre spoločnosti v rámci iniciatívy únie kapitálových trhov,
viacerým krajinám (napr. Bulharsku, Chorvátsku, Litve, Cypru, Grécku) reformovať ich systémy vzdelávania,
viacerým krajinám zmodernizovať ich riadenie verejných financií (Grécku, Poľsku a Portugalsku) a prejsť na štandardy účtovníctva
založeného na akruálnom princípe (Taliansku, Cypru a Malte).
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