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PARAMOS STRUKTŪRINĖMS REFORMOMS TARNYBA
„Noriu, kad naujasis ekonomikos ir finansų ministras, atsižvelgdamas į Komisijos
ir mūsų Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos nuo 2015 m. atliekamą
darbą, skatintų ir remtų mūsų valstybių narių struktūrines reformas“.
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude‘as Junckeris, Pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2017 m.
rugsėjo 13 d.

Struktūrinių reformų rėmimo programos lėšomis finansuojama valstybėms narėms pritaikyta techninė parama siekiant
joms padėti vykdyti reformų planus. Parama teikiama paprašius, ja gali pasinaudoti visos ES valstybės narės neskirdamos
bendro finansavimo.
Struktūrinių reformų rėmimo programą įgyvendina Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba, bendradarbiaudama su kitomis Komisijos tarnybomis ir pasitelkdama ekspertus iš visos Europos ir kitur. Ji padeda valstybėms narėms
rengti, kurti, įgyvendinti ir vertinti augimą skatinančias reformas.
Gavusi valstybės narės prašymą, Komisija teikia paramą reformoms visais projekto etapais, tačiau atsakomybė už
reformas visą laiką tenka valstybei narei.
Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba iki šiol padėjo 15 valstybei narių įvykdyti daugiau kaip 150 projektų. Prasidėjus
2018 m. struktūrinių reformų rėmimo programos etapui, Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba gavo 444 paramos
prašymus iš daugiau kaip 20 valstybių narių, o tai gerokai viršija ribotą programos biudžetą.
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daugiau kaip 150 prašymų
penkiolikoje valstybių narių

daugiau kaip 440 prašymų
iš daugiau kaip 20 valstybių narių.

Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos pajėgumo padvigubinimas
Komisija siūlo padvigubinti dabartinės struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą, kad laikotarpiu iki 2020 m.
jis pasiektų 300 mln. EUR. Tai leistų pasitelkus struktūrinių reformų rėmimo programą atsiliepti į didesnį, nei numatyta,
valstybių narių paramos prašymų skaičių.
Pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Struktūrinių reformų rėmimo programos reglamentą. Remdamasi šia patirtimi, Komisija ketina pagal po 2020 m. galiosiančią daugiametę finansinę programą pasiūlyti struktūrinių reformų rėmimo programos
tęsinį.

Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos ekspertinių žinių sritys
VALDYMAS IR VIEŠASIS
ADMINISTRAVIMAS
• Valdymas
• Centrinis ir vietos
administravimas
• E. valdžia
• Žmogiškųjų išteklių valdymas
• Geresnis reglamentavimas
• Kovos su korupcija ir
sukčiavimu strategijos
• Kovos su pinigų plovimu
strategijos
• Teismų reforma

DARBO RINKA, SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS
PASLAUGOS
•
•
•
•
•

Darbo rinka, politika ir teisė
Socialinės gerovės sistema
Pensijų sistema
Sveikatos priežiūra
Švietimas ir profesinis
mokymas

PAJAMŲ ADMINISTRAVIMAS IR
VIEŠŲJŲ FINANSŲ VALDYMAS
•
•
•
•
•

Darbo rinka, politika ir teisė
Socialinės gerovės sistema
Pensijų sistema
Sveikatos priežiūra
Švietimas ir profesinis
mokymas

EKONOMIKOS AUGIMAS IR
VERSLO APLINKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Investicijų licencijavimas
Konkurencijos politika
Prekybos klausimai
Skaitmeninė visuomenė
Žemės registras
Energetikos są junga
Geresnis reglamentavimas
Valstybės valdomų įmonių
valdymas
• Sektorių ekspertinės
žinios: transporto, aplinkos,
vandentvarkos, žemės ūkio
ir kt.

FINANSŲ SEKTORIUS IR
GALIMYBĖ GAUTI FINANSAVIMĄ
• Galimybė gauti finansavimą
• Kapitalo rinkų są junga
• Bankų priežiūra ir
pertvarkymas
• Neveiksnios paskolos
• Nemokumas ir finansinis
raštingumas
• Draudimas ir pensijos
• Konkurencija

Specialios užduotys: Tarnyba padėjo koordinuoti reagavimo į pabėgėlių krizę Graikijoje veiksmus. Ji taip pat atsakinga už
pagalbos programos Kipro turkų bendruomenei įgyvendinimą.

Projektų pavyzdžiai
VALDYMAS IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

PAJAMŲ ADMINISTRAVIMAS IR
VIEŠŲJŲ FINANSŲ VALDYMAS

Nacionalinės viešųjų pirkimų sistemos
racionalizavimas Lietuvoje.

Kaupiamosios apskaitos sistemų rengimas
siekiant suderinti nacionalinę apskaitos praktiką
Italijoje.

Parama siekiant padidinti žmogiškųjų išteklių
valdymo veiksmingumą Maltos administracijoje.

Mokesčių administratoriaus gebėjimų gerinti
mokesčių surinkimą stiprinimas Bulgarijoje.

EKONOMIKOS AUGIMAS IR VERSLO APLINKA
Verslo aplinkos gerinimas šalinant
reglamentavimo kliūtis Portugalijoje.

DARBO RINKA, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR
SOCIALINĖS PASLAUGOS

Parama valdžios institucijoms siekiant 2020 ir
2030 m. energetikos ir klimato tikslų Kipre.

€

Parama rengiant ir įgyvendinant naujas
mokyklines programas Kroatijoje.
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų sistemos
tobulinimas Slovakijoje.

FINANSŲ SEKTORIUS IR GALIMYBĖ GAUTI
FINANSAVIMĄ
Kapitalo rinkų veikimo visose trijose Baltijos
valstybėse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje)
gerinimas.
Gebėjimo spręsti neveiksnių paskolų problemą
gerinimas Slovėnijoje.
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Tikslas: iki 2018 m. vidurio Europos Parlamentas ir
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kad dvigubai padidėtų struktūrinių reformų rėmimo
programos pajėgumas
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