GENNEMFØRELSE AF EUROPAS
ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION
Kommissionens bidrag til ledernes dagsorden
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

STRUKTURREFORMTJENESTEN
“Jeg ønsker, at den nye økonomi- og finansminister skal fremme og støtte
strukturreformer i vores medlemsstater ved at bygge videre på det arbejde,
som Kommissionen siden 2015 har udført med vores Strukturreformtjeneste.”
Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand, den
13. september 2017

Strukturreformstøtteprogrammet finansierer skræddersyet teknisk bistand til medlemsstaterne i forbindelse med deres
reformplaner. Støtten er til rådighed for alle EU-medlemsstaterne, er efterspørgselsdrevet og kræver ingen medfinansiering.
Støtteprogrammet for strukturreformer gennemføres af Kommissionens Strukturreformtjeneste i samarbejde med andre
tjenestegrene i Kommissionen og mobiliserer eksperter fra hele verden. Den har til opgave at hjælpe medlemsstaterne med
at forberede, udforme, gennemføre og evaluere vækstfremmende reformer.
Kommissionens reformstøtte kan på anmodning af en medlemsstat omfatte hele projektforløbet, og ejerskabet til reformen forbliver medlemsstatens.
Strukturreformtjenesten har indtil videre hjulpet 15 medlemsstater med at gennemføre 150 projekter. I forbindelse med
programcyklussen for støtteprogrammet for strukturreformer 2018 har Strukturreformtjenesten modtaget 444 anmodninger om bistand fra over 20 medlemsstater, hvilket langt overgår programmets begrænsede budget.
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for strukturreformer:

over 150 projekter
i 15 medlemsstater.

over 440 anmodninger
fra over 20 medlemsstater.

Fordobling af Strukturreformtjenestens kapacitet
Kommissionen foreslår, at den finansielle bevilling til støtteprogrammet for strukturreformer fordobles, så den kommer op
på 300 mio. EUR for perioden frem til 2020. Derved kan støtteprogrammet for strukturreformer håndtere antallet af støtteanmodninger fra medlemsstaterne, som er langt større end forventet.
Forslaget er en ændring af forordningen om støtteprogrammet for strukturreformer. På baggrund af disse erfaringer
påtænker Kommissionen at foreslå, at der følges op på støtteprogrammet for strukturreformer under den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020.

Strukturreformtjenestens ekspertiseområder
GOVERNANCE OG OFFENTLIG
FORVALTNING
•
•
•
•
•
•
•
•

Styring
Central & lokal forvaltning
E-forvaltning
Forvaltning af menneskelige
ressourcer
Bedre regulering
Strategier for bekæmpelse af
korruption og svig
Strategier for bekæmpelse af
hvidvaskning
Retsreformer

ARBEJDSMARKED,
SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE
FORANSTALTNINGER
• Arbejdsmarked, politikker &
lovgivning
• Velfærdssystem
• Pensionssystem
• Sundhedspleje
• Uddannelse og
erhvervsuddannelse

FORVALTNING AF INDTÆGTER OG
OFFENTLIGE FINANSER
• Arbejdsmarked, politikker &
lovgivning
• Velfærdssystem
• Pensionssystem
• Sundhedspleje
• Uddannelse og
erhvervsuddannelse

VÆKST OG ERHVERVSKLIMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeringstilladelser
Konkurrencepolitik
Handelsspørgsmål
Digitalt samfund
Matrikelvæsen
Energiunionen
Bedre regulering
Forvaltning af statsejede
virksomheder
• Sektorspecifik ekspertise:
transport, miljø, vand,
landbrug osv.

FINANSIEL SEKTOR OG ADGANG
TIL FINANSIERING
•
•
•
•
•
•
•

Adgang til finansiering
Kapitalmarkedsunion
Banktilsyn & -afvikling
Misligholdte lån
Insolvens & finansiering
Forsikring & pension
Konkurrence

Særlige opgaver: Tjenesten har bidraget til koordinering af reaktionen på flygtningekrisen i Grækenland og er tillige ansvarlig for gennemførelsen af støtteprogrammet for det tyrkisk-cypriotiske samfund.

Eksempler på projekter
GOVERNANCE OG OFFENTLIG FORVALTNING

FORVALTNING AF INDTÆGTER OG
OFFENTLIGE FINANSER

Effektivisering af det nationale system for
offentlige indkøb i Litauen.

Udformning af periodiseringsstandarder med
henblik på at harmonisere den nationale
regnskabspraksis i Italien.

Støtte til en effektivisering af
personaleforvaltningen i Maltas offentlige
forvaltning.

Forbedring af skatteinddrivelseni Bulgarien.

VÆKST OG ERHVERVSKLIMA

ARBEJDSMARKED, SUNDHEDSVÆSEN OG
SOCIALE FORANSTALTNINGER

Forbedring af erhvervsklimaet ved at fjerne
lovgivningsmæssige hindringer i Portugal.

Støtte til udarbejdelsen og gennemførelsen af
nye læseplaner i skolerne i Kroatien.

Støtte til myndighederne med henblik på
opfyldelse af energi- og klimamålene for
2020 og 2030 i Cypern.

€

Forbedring af den primære sundhedspleje
i Slovakiet.

FINANSIEL SEKTOR OG ADGANG TIL
FINANSIERING
Forbedring af den måde, som kapitalmarkederne
i de tre baltiske lande (Estland, Letland og
Litauen) fungerer på.
Styrkelse af kapaciteten til håndtering af
misligholdte lån i Slovenien.
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Målsætning: Europa-Parlamentet og Rådet
vedtager senest medion 2018 et ændret forslag,
der går ud på at fordoble støtteprogrammet for
strukturreformer
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