AZ EURÓPAI GAZDASÁGI
ÉS MONETÁRIS UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSA
A Bizottság hozzájárulása a vezetői ütemtervhez
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

STRUKTURÁLISREFORM-TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
„Azt várom, hogy az új európai gazdasági és pénzügyminiszter – építve arra a munkára,
amelyet a Bizottság 2015 óta a Strukturálisreform-támogató Szolgálat segítségével
végez – mozdítsa elő és támogassa tagállamaink strukturális reformjait.”
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Az Unió helyzetéről szóló beszéd, 2017. szeptember 13.

A strukturálisreform-támogató program a tagállamoknak nyújtható, igényekhez szabott technikai támogatást finanszíroz a reformterveik megvalósításának elősegítése érdekében. A támogatást valamennyi uniós tagállam igénybe veheti, és nem szükséges
hozzá társfinanszírozás.
A strukturálisreform-támogató programot a Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata hajtja végre más bizottsági szolgálatokkal együttműködve, európai és Európán kívüli szakértők bevonásával. A program támogatást nyújt a tagállamoknak
a növekedésösztönző reformok előkészítése, kidolgozása, végrehajtása és értékelése során.
A Bizottság által tagállami kérésre nyújtott reformtámogatás kiterjed az egész projektciklusra, amely során a reformokért
továbbra is mindvégig a tagállam viseli a felelősséget.
A Strukturálisreform-támogató Szolgálat eddig 15 tagállamban több mint 150 projekt végrehajtásához nyújtott támogatást.
A strukturálisreform-támogató program 2018-as ciklusában a Strukturálisreform-támogató Szolgálat több mint 20 tagállamtól
444 támogatási kérelmet kapott, ami azt jelenti, hogy az igények jelentősen meghaladják a program korlátozott költségvetését.
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Strukturálisreform-támogató
program:

Strukturálisreform-támogató
program:

több mint 150 kérelem
15 tagállamban.

több mint 20 tagállamból érkező,
440-et meghaladó számú kérelem.

A Strukturálisreform-támogató Szolgálat kapacitásának megkétszerezése
A Bizottság javaslatot tesz a jelenlegi strukturálisreform-támogató program 2019-re, illetve 2020-ra vonatkozó pénzügyi keretének megkétszerezésére, 300 millió euróra növelve azt a 2020-ig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi majd, hogy a Strukturálisreform-támogató program a várakozásokat meghaladó számban tegyen eleget a támogatás iránti tagállami kérelmeknek.
Ez a javaslat a strukturálisreform-támogató programról szóló rendelet módosítására irányul. E tapasztalat alapján a Bizottság
javaslatot szándékozik tenni a strukturálisreform-támogató program 2020 utáni többéves pénzügyi kereten belüli utódprogramjára.

A Strukturálisreform-támogató Szolgálat szakismereteinek területei
KORMÁNYZÁS ÉS KÖZIGAZGATÁS
• Kormányzás
• Központi és helyi
közigazgatás
• E-kormányzat
• Emberierő-menedzsment
• Minőségi jogalkotás
• Korrupció- és csalásellenes
stratégiák
• Pénzmosás elleni küzdelemre
vonatkozó stratégiák
• Az igazságszolgáltatás
reformja

MUNKAERŐPIAC, EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
• Munkaerőpiac, szakpolitikák
és jogszabályok
• Szociális jóléti rendszer
• Nyugdíjrendszer
• Egészségügyi ellátás
• Oktatás és szakképzés

ADÓIGAZGATÁS ÉS
ÁLLAMHÁZTARTÁSI
GAZDÁLKODÁS
• Munkaerőpiac, szakpolitikák
és jogszabályok
• Szociális jóléti rendszer
• Nyugdíjrendszer
• Egészségügyi ellátás
• Oktatás és szakképzés

NÖVEKEDÉS ÉS ÜZLETI
KÖRNYEZET
•
•
•
•
•
•
•
•

Beruházásengedélyezés
Versenypolitika
Kereskedelmi ügyek
Digitális társadalom
Ingatlan-nyilvántartás
Energiaunió
Minőségi jogalkotás
Az állami tulajdonban lévő
vállalatok irányítása
• Ágazati szakértői
tapasztalatok: közlekedés,
környezetvédelem,
vízgazdálkodás,
mezőgazdaság, stb.

PÉNZÜGYI SZEKTOR ÉS
A FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖKHÖZ
VALÓ HOZZÁFÉRÉS
• Finanszírozási eszközökhöz
való hozzáférés
• Tőkepiaci unió
• Bankfelügyelet és -szanálás
• Nemteljesítő hitelek
• Fizetésképtelenség és
pénzügyi műveltség
• Biztosítás és nyugdíjak
• Verseny

Speciális megbízatások: A szolgálat segítette a görögországi menekültügyi válságra adott válasz koordinációját, és felelős
továbbá a ciprusi török közösséget segítő uniós támogatási program végrehajtásáért.

Projektpéldák
KORMÁNYZÁS ÉS KÖZIGAZGATÁS

ADÓIGAZGATÁS ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI
GAZDÁLKODÁS

A litván nemzeti közbeszerzési rendszer
hatékonyságának javítása.

Eredményszemléletű elszámolási rendszerek
kialakítása Olaszországban a nemzeti
számviteli gyakorlatok harmonizálása érdekében.

Támogatás biztosítása a máltai közigazgatás
emberierőforrás-menedzsmentje
hatékonyságának erősítéséhez.

Az adóhatóság képességének erősítése
Bulgáriában az adóbehajtás javítása érdekében.

NÖVEKEDÉS ÉS ÜZLETI KÖRNYEZET

MUNKAERŐPIAC, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Az üzleti környezet javítása Portugáliában
a szabályozási akadályok megszüntetése
érdekében.

Az új iskolai tantervek kialakításának
és megvalósításának támogatása
Horvátországban.

Támogatás nyújtása a ciprusi hatóságoknak,
hogy elérjék a 2020-as és 2030-as energetikai
és éghajlat-politikai célokat.

€

Az alapellátás működésének javítása
Szlovákiában.

PÉNZÜGYI SZEKTOR ÉS A FINANSZÍROZÁSI
ESZKÖZÖKHÖZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
A tőkepiacok működésének javítása a három
balti államban (Észtország,, Lettország, és
Litvánia).
A nemteljesítő hitelek kezelésére való képesség
erősítése Szlovéniában.

Következő lépések
Az Európai Tanács ülése
2019. március 21–22.

2017. december
6. csomag
Euróövezeti
csúcstalálkozó
2017. december 15.

Az Európai Tanács
ülése
2018. június 28–29.

Nagyszebeni ülés
2019. május 9.

2025
Célkitűzés: Az Európai Parlament és a Tanács
2018 közepéig fogadják el a Strukturálisreformtámogató program kapacitásának
megkétszerezésére vonatkozó javaslatot.
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