EUROOPAN TALOUS- JA RAHALIITON
VIIMEISTELY
Komission panos EU-johtajien asialistaan
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

RAKENNEUUDISTUSTEN TUKIPALVELU
”Haluan uuden talous- ja finanssiministerin edistävän ja tukevan
rakenneuudistuksia jäsenvaltioissamme sen työn pohjalta, jota komissio on jo
vuodesta 2015 tehnyt rakenneuudistusten tukipalvelumme puitteissa.”
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, puhe unionin tilasta, 13. syyskuuta 2017

Rakenneuudistusten tukiohjelmasta rahoitetaan räätälöityä teknistä tukea jäsenvaltioille uudistussuunnitelmien toteuttamista varten. Tukea voivat saada pyynnöstä kaikki EU:n jäsenvaltiot, eikä se edellytä yhteisrahoitusta.
Rakenneuudistusten tukiohjelman täytäntöönpanosta vastaa komission rakenneuudistusten tukipalvelu yhteistyössä muiden komission yksiköiden kanssa, ja mukana on asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa. Ohjelmasta tuetaan
jäsenvaltioita kasvua edistävien uudistusten valmistelussa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.
Kun jokin jäsenvaltio on esittänyt tukipyynnön, komission uudistuksille tarjoama tuki kattaa koko hankkeen elinkaaren,
mutta uudistusten omistajuus säilyy kuitenkin koko ajan jäsenvaltiolla.
Rakenneuudistusten tukipalvelu on tähän mennessä auttanut 15:tä jäsenvaltiota toteuttamaan yli 150 hanketta. Rakenneuudistusten tukiohjelman vuoden 2018 ohjelmakierroksella tukipalvelu on saanut 444 tukipyyntöä yli 20 jäsenvaltiolta.
Tämä merkitsee sitä, että pyyntöjä on huomattavasti enemmän kuin mitä tukipalvelu pystyy rajallisten määrärahojensa
puitteissa käsittelemään.
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Rakenneuudistusten
tukiohjelma:

Rakenneuudistusten
tukiohjelma:

yli 150 tukipyyntöä
15 jäsenvaltiossa.

yli 440 tukipyyntöä
yli 20 jäsenvaltiosta.

Rakenneuudistusten tukipalvelun kapasiteetin kaksinkertaistaminen
Komissio ehdottaa, että nykyisen rakenneuudistusten tukiohjelman määrärahat kaksinkertaistetaan, jolloin vuonna 2020
päättyvää kautta varten käytettävissä oleva määrä kasvaa 300 miljoonaan euroon. Näin rakenneuudistusten tukiohjelmalla voidaan vastata odotettua suurempaan määrään jäsenvaltioiden esittämiä tukipyyntöjä.
Ehdotus esitetään rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen muutosehdotuksena. Näiden kokemusten perusteella komissio aikoo ehdottaa rakenneuudistusten tukiohjelmalle jatkoa vuoden 2020 jälkeen sovellettavan monivuotisen
rahoituskehyksen yhteydessä.

Rakenneuudistusten tukipalvelun erityisalat
HALLINTO JA JULKISHALLINTO
•
•
•
•
•
•

Hallinto
Keskus- ja paikallishallinto
Sähköinen hallinto
Henkilöresurssien hallinta
Sääntelyn parantaminen
Korruption- ja
petostentorjuntastrategiat
• Rahanpesun
torjuntastrategiat
• Oikeuslaitoksen
uudistaminen

TYÖMARKKINAT,
TERVEYDENHUOLTO- JA
SOSIAALIPALVELUT
• Työmarkkinat &
työmarkkinapolitiikka ja
‑lainsäädäntö
• Hyvinvointijärjestelmä
• Eläkejärjestelmä
• Terveydenhuolto
• Yleissivistävä ja ammatillinen
koulutus

TULOJEN HALLINNOINTI JA
JULKINEN VARAINHOITO
• Työmarkkinat &
työmarkkinapolitiikka ja
‑lainsäädäntö
• Hyvinvointijärjestelmä
• Eläkejärjestelmä
• Terveydenhuolto
• Yleissivistävä ja ammatillinen
koulutus

KASVU JA
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investointien lisensointi
Kilpailupolitiikka
Kauppakysymykset
Digitaaliyhteiskunta
Kiinteistörekisteri
Energiaunioni
Sääntelyn parantaminen
Valtionyhtiöiden hallinnointi
Alakohtainen asiantuntemus:
liikenne, ympäristö, vesi,
maatalous jne.

RAHOITUSALA JA RAHOITUKSEN
SAANTI
• Rahoituksen saanti
• Pääomamarkkinaunioni
• Pankkivalvonta ja pankkien
kriisinratkaisu
• Järjestämättömät lainat
• Maksukyvyttömyys ja
finanssiosaaminen
• Vakuutukset ja eläkkeet
• Kilpailuasiat

Erityistehtävät: Tukipalvelun avulla on koordinoitu pakolaiskriisiin liittyviä toimia Kreikassa, ja se vastaa myös Kyproksen
turkkilaiselle yhteisölle suunnatun EU-tukiohjelman toteuttamisesta.

Esimerkkejä hankkeista
HALLINTO JA JULKISHALLINTO

TULOJEN HALLINNOINTI JA JULKINEN
VARAINHOITO

Tehostetaan kansallista julkisten hankintojen
järjestelmää Liettuassa.

Suunnitellaan suoriteperusteisia kirjanpitojärjestelmiä kansallisten kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi Italiassa.

Tarjotaan tukea henkilöstöhallinnon tehokkuuden
lisäämiseksi Maltassa.

Vahvistetaan verohallinnon valmiuksia parantaa
veronkantoa Bulgariassa.

KASVU JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
Parannetaan liiketoimintaympäristöä, jotta
voidaan poistaa sääntelyesteet Portugalissa.

TYÖMARKKINAT, TERVEYDENHUOLTO- JA
SOSIAALIPALVELUT

Tarjotaan tukea viranomaisille, jotta voidaan
saavuttaa vuosien 2020 ja 2030 energia- ja
ilmastotavoitteet Kyproksessa.

€

Tuetaan uusien opetussuunnitelmien
suunnittelua ja toteuttamista kouluissa
Kroatiassa.
Parannetaan perusterveydenhuollon toimintaa
Slovakiassa.

RAHOITUSALA JA RAHOITUKSEN SAANTI
Parannetaan pääomamarkkinoiden toimintaa
kolmessa Baltian maassa (Virossa, Latviassa
ja Liettuassa).
Vahvistetaan kykyä selviytyä järjestämättömistä
lainoista Sloveniassa.

Seuraavat vaiheet
Eurooppa-neuvosto
21. ja 22. maaliskuuta 2019

EMU-paketti
6. joulukuuta 2017
Eurohuippukokous
15. joulukuuta 2017

Eurooppa-neuvosto
28. ja 29. kesäkuuta 2018

Kokous Sibiussa, Romaniassa
9. toukokuuta 2019

2025

Tavoite: Euroopan parlamentti ja
neuvosto hyväksyvät vuoden 2018
puoliväliin mennessä muutosehdotuksen,
jolla rakenneuudistusten tukiohjelman
rahoituskapasiteetti kaksinkertaistetaan.
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