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Příspěvek Komise k agendě lídrů
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

ÚTVAR NA PODPORU STRUKTURÁLNÍ REFORMY
„Chtěl bych, aby nový evropský ministr hospodářství a financí prosazoval
a podporoval strukturální reformy v členských zemích Unie, přičemž by se opíral
o výsledky práce Komise a jejího Útvaru na podporu strukturálních reforem,
kterých se jim podařilo dosáhnout od roku 2015.“
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, Projev o stavu Unie, 13. září 2017

Program na podporu strukturálních reforem financuje individualizovanou technickou podporu členským státům, která jim
má pomoci s jejich reformními plány. Podpora je dostupná všem členským státům EU, poskytuje se na základě žádosti
a nevyžaduje žádné spolufinancování.
Provádění programu na podporu strukturálních reforem má na starost Útvar Komise na podporu strukturální reformy, který
při tom spolupracuje s dalšími útvary Komise. Do programu jsou zapojováni odborníci z celé Evropy i jiných částí světa. Program podporuje členské státy v přípravě, navrhování, provádění a hodnocení prorůstových reforem.
Požádá-li členský stát Komisi o reformní podporu, dostane se mu pomoci během celého projektového cyklu, ale odpovědnost za reformy zůstává po celou dobu na jeho straně.
Útvar na podporu strukturální reformy doposud pomohl 15 členským státům realizovat přes 150 projektů. V rámci programu na podporu strukturálních reforem pro rok 2018 obdržel Útvar na podporu strukturální reformy 444 žádostí z více
než 20 členských států. Poptávka po podpoře tak výrazně přesahuje omezený rozpočet programu.
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více než 150 projektů
v 15 členských státech.

přes 440 žádostí
z více než 20 členských států.

Zdvojnásobení kapacity Útvaru na podporu strukturální reformy
Komise navrhuje zdvojnásobit výši finančního přídělu na stávající program tak, aby jeho rozpočet pro období do roku 2020
dosahoval 300 milionů €. Program na podporu strukturálních reforem by tak mohl vyhovět neočekávaně většímu počtu
žádostí členských států.
Návrh spočívá ve změně nařízení o programu na podporu strukturálních reforem. Na základě této zkušenosti hodlá Komise
navrhnout, aby se na program na podporu strukturálních reforem navázalo v rámci víceletého finančního rámce pro období
po roce 2020.

Oblasti odbornosti Útvaru na podporu strukturální reformy
ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ SPRÁVA
•
•
•
•
•
•

řízení
ústřední a místní správa
elektronická veřejná správa
řízení lidských zdrojů
zlepšování právních předpisů
strategie boje proti korupci
a podvodům
• strategie boje proti praní
peněz
• reformy soudnictví

DAŇOVÁ SPRÁVA A SPRÁVA
VEŘEJNÝCH FINANCÍ
• politiky a právní předpisy
v oblasti trhu práce
• systémy sociálního
zabezpečení
• důchodové systémy
• zdravotní péče
• vzdělávání a odborná
příprava

TRH PRÁCE, ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

FINANČNÍ SEKTOR A PŘÍSTUP
K FINANCOVÁNÍ

• politiky a právní předpisy
v oblasti trhu práce
• systémy sociálního
zabezpečení
• důchodové systémy
• zdravotní péče
• vzdělávání a odborná
příprava

• přístup k financování
• unie kapitálových trhů
• bankovní dohled a řešení
problémů bank
• úvěry v selhání
• platební neschopnost
a finanční gramotnost
• pojištění a důchody
• hospodářská soutěž

RŮST A PODNIKATELSKÉ
PROSTŘEDÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

udělování investičních licencí
politika hospodářské soutěže
problematika obchodu
digitální společnost
katastr nemovitostí
energetická unie
zlepšování právních předpisů
řízení podniků ve vlastnictví
státu
• odvětvové poradenství:
doprava, životní prostředí,
voda, zemědělství atd.

Zvláštní úkoly: Útvar pomáhal koordinovat reakci na uprchlickou krizi v Řecku a odpovídá rovněž za provádění programu
pomoci tureckému společenství na Kypru.

Příklady projektů:
ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ SPRÁVA

DAŇOVÁ SPRÁVA A SPRÁVA VEŘEJNÝCH
FINANCÍ

Litva – zefektivnění vnitrostátního systému pro
zadávání veřejných zakázek

Itálie – navržení akruálních účetních systémů
za účelem harmonizace vnitrostátních účetních
postupů

Malta – poskytování podpory za účelem
zefektivnění řízení lidských zdrojů ve správě

Bulharsko – posílení schopnosti daňové správy
lépe vybírat daně

RŮST A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Portugalsko – zlepšování podnikatelského
prostředí se zaměřením na odstranění
regulačních překážek

TRH PRÁCE, ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Chorvatsko – podpora při navrhování a zavádění
nových učebních osnov a studijních programů

Kypr – poskytování podpory orgánům za účelem
dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu pro
roky 2020 a 2030

€

Slovensko – opatření zaměřená na lepší
fungování primární zdravotní péče

FINANČNÍ SEKTOR A PŘÍSTUP
K FINANCOVÁNÍ
Estonsko, Lotyšsko a Litva – opatření
zaměřená na lepší fungování kapitálových trhů
Slovinsko – posílení schopnosti řešit
problematiku úvěrů v selhání

Další kroky
Evropská rada
21./22. března 2019

6. prosince 2017
balíček opatření
Eurosummit
15. prosince 2017

Evropská rada
28./29. června 2018

Zasedání v Sibiu
9. května 2019

2025
Cíl: Do poloviny roku 2018 přijmou Evropský
parlament a Rada pozměňující návrh na
zdvojnásobení kapacity programu na podporu
strukturálních reforem
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