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STRUKTUURIREFORMI TUGITEENISTUS
„Tahan, et uus majandus- ja rahandusminister edendaks ja toetaks struktuurireforme
liikmesriikides, jätkates tööd, mida komisjon on struktuurireformi tugiteenistusega
teinud juba 2015. aastast saadik“.
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kõne olukorrast Euroopa Liidus, 13. september 2017.

Struktuurireformi tugiprogrammist antakse vajadusepõhist toetust liikmesriikidele, et aidata neid nende reformikavadega.
Toetus on avatud kõigile ELi liikmesriikidele, lähtub vajadusest ega eelda kaasrahastamist.
Komisjoni struktuurireformi tugiteenistus rakendab struktuurireformi tugiprogrammi koostöös komisjoni muude talitustega, kaasates eksperte kogu Euroopast ja mujaltki. Programmi alusel toetatakse liikmesriike kasvu suurendavate reformide ettevalmistamisel, kavandamisel, rakendamisel ja hindamisel.
Komisjoni reformitoetus katab projekti kogu tsüklit ja seda antakse liikmesriigi taotluse alusel, kusjuures reformi elluviimise eest vastutab liikmesriik.
Struktuurireformi tugiteenistus on seni toetanud 15 liikmesriiki 150 projekti elluviimisel. Struktuurireformi tugiprogrammi
2018. aasta tsükli käigus sai struktuurireformi tugiteenistus 444 toetustaotlust rohkem kui 20 liikmesriigilt, mis ületas
oluliselt programmi piiratud eelarvet.
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tugiprogramm:

üle 150 taotluse
15 liikmesriigilt.

üle 440 taotluse
20 liikmesriigilt.

Struktuurireformi tugiteenistuse tegevuse kahekordistamine
Komisjon teeb ettepaneku kahekordistada 2020. aasta järgseks perioodiks praeguse struktuurireformi tugiprogrammi
rahastamispaketti ja suurendada seda seega 300 miljoni euroni. See võimaldab rahuldada struktuurireformi tugiprogrammi raames liikmesriikidelt saadud toetustaotlusi, mille arv ületab kõiki prognoose.
Selle ettepanekuga muudetakse struktuurireformi tugiprogrammi määrust. Programmi käigus saadud kogemuste alusel
kavatseb komisjon esitada ettepanekud struktuurireformi tugiprogrammi järelmeetmete kohta, mis võetaks 2020. aasta
järgse mitmeaastase finantsraamistiku alusel.

Struktuurireformi tugiteenistuse tegevusvaldkonnad
JUHTIMINE JA AVALIK HALDUS
• juhtimine
• haldus riiklikul ja kohalikul
tasandil
• e-haldus
• personalijuhtimine
• parem õigusloome
• korruptsiooni- ja
pettustevastased strateegiad
• rahapesuvastased
strateegiad
• kohtureform

TÖÖTURG, TERVISHOIU- JA
SOTSIAALTEENUSED
• tööturg, tööturupoliitika ja
-seadused
• sotsiaalhoolekandesüsteem
• pensionisüsteem
• tervishoid
• haridus ja kutseõpe

TULUHALDUS JA AVALIKU
SEKTORI FINANTSJUHTIMINE
• tööturg, tööturupoliitika ja
-seadused
• sotsiaalhoolekandesüsteem
• pensionisüsteem
• tervishoid
• haridus ja kutseõpe

MAJANDUSKASV JA
ÄRIKESKKOND
•
•
•
•
•
•
•
•

investeerimisload
konkurentsipoliitika
kaubandus
digitaalühiskond
kinnistusregister
energialiit
parem õigusloome
riigiosalusega ettevõtete
juhtimine
• sektoripõhine tegevus:
transport, keskkond, vesi,
põllumajandus jne.

FINANTSSEKTOR JA
RAHASTAMISVÕIMALUSED
• juurdepääs rahastamisele
• kapitaliturgude liit
• pankade järelevalve ja
kriisilahendus
• viivislaenud
• maksejõuetus ja
finantskirjaoskus
• kindlustus ja pension
• konkurents

Eriülesanded: Teenistus on aidanud koordineerida tegelemist pagulaskriisiga Kreekas ja vastutab ka Küprose türgi kogukonnale suunatud abiprogrammi elluviimise eest.

Projektinäited
JUHTIMINE JA AVALIK HALDUS

TULUHALDUS JA AVALIKU SEKTORI
FINANTSJUHTIMINE

Leedus riigihankesüsteemi tõhustamise
parandamine.

Itaalias tekkepõhise raamatupidamisarvestuse
süsteemi loomine, et ühtlustada riikide
arvestustavasid.

Malta avaliku sektori personalijuhtimise
parandamise toetamine.

Bulgaarias maksude kogumise parandamiseks
maksuhaldusvõime suurendamine.

MAJANDUSKASV JA ÄRIKESKKOND
Portugalis õiguslike takistuste kõrvaldamise
teel ärikeskkonna parandamine.

TÖÖTURG, TERVISHOIU- JA
SOTSIAALTEENUSED

Küproses ametiasutuste toetamine 2020. ja
2030. aasta kliima- ja energiaalaste eesmärkide
saavutamisel.

Horvaatias uute õppekavade väljatöötamise ja
rakendamise toetamine.
Slovakkias esmatasandi tervishoiusüsteemi
toimimise parandamine.

€

FINANTSSEKTOR JA
RAHASTAMISVÕIMALUSED
Kolmes Balti riigis (Eesti, Läti, Leedu)
kapitaliturgude toimimise parandamine.
Sloveenias viivislaenudega toimetuleku
parandamine.

Edasised sammud
Euroopa Ülemkogu
21.–22. märts 2019

6. detsembri
2017. aasta pakett
Euroala tippkohtumine
15. detsember 2017

Euroopa Ülemkogu
28.–29. juuni 2018

Sibiu kohtumine
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Eesmärk: 2018. aasta keskpaigaks võtavad
Euroopa Parlament ja nõukogu vastu
muudatusettepaneku, et kahekordistada
2018. aastaks struktuurireformi tugiprogrammi
tegevust
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