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ONDERSTEUNINGSDIENST VOOR STRUCTURELE
HERVORMINGEN
“Het is mijn bedoeling dat de nieuwe minister van Economische Zaken en
Financiën structurele hervormingen in de lidstaten stimuleert en ondersteunt,
en daarbij voortbouwt op het werk dat de Commissie sinds 2015 verricht met
de Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen.”
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, Staat van de Unie, 13 september 2017

Het Steunprogramma voor structurele hervormingen financiert op maat gemaakte technische ondersteuning van de lidstaten om hen te helpen bij hun hervormingsplannen. Elke EU-lidstaat kan, op aanvraag, die steun krijgen. Er is geen eigen
bijdrage vereist.
Het programma wordt uitgevoerd door de Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen van de Commissie in samenwerking met andere diensten van de Commissie en met de medewerking van deskundigen uit heel Europa en daarbuiten. De
Ondersteuningsdienst helpt de lidstaten bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van groeibevorderende
hervormingen.
Op verzoek van een lidstaat verleent de Commissie steun die de volledige cyclus van het project omvat. De hele tijd blijft
de lidstaat zelf verantwoordelijk voor de hervormingen.
De Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen heeft tot dusver 15 lidstaten bijgestaan bij meer dan 150 projecten. In het kader van de cyclus 2018 van het steunprogramma heeft de Ondersteuningsdienst 444 steunaanvragen
ontvangen uit meer dan 20 lidstaten, waardoor de vraag het beperkte budget ruim overtreft.
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Verdubbeling van de capaciteit van de Ondersteuningsdienst voor structurele
hervormingen
De Commissie stelt voor het budget van het Steunprogramma voor structurele hervormingen te verdubbelen tot 300 miljoen euro voor de periode tot 2020. Zo kan het programma tegemoetkomen aan het onverwacht hoge aantal steunaanvragen van de lidstaten.
De verordening over het steunprogramma voor structurele hervormingen moet daarvoor wel worden gewijzigd. Op grond
van deze ervaring wil de Commissie een opvolger van het steunprogramma voorstellen in het kader van het meerjarig
financieel kader voor na 2020.

Deskundigheidsgebieden van de Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen
GOVERNANCE EN OPENBAAR
BESTUUR
•
•
•
•
•
•

Governance
Centraal en lokaal bestuur
E-overheid
Personeelsbeheer
Betere regelgeving:
Bestrijding van corruptie en
fraude
• Bestrijding van
witwaspraktijken
• Justitiële hervormingen

ARBEIDSMARKT,
VOLKSGEZONDHEID EN SOCIALE
DIENSTEN
• Arbeidsmarkt en
arbeidswetgeving
• Sociale zekerheid
• Pensioenstelsel
• Gezondheidszorg:
• Onderwijs en
beroepsopleiding

INKOMSTENBEHEER EN BEHEER
VAN OVERHEIDSFINANCIËN
• Arbeidsmarkt en
arbeidswetgeving
• Sociale zekerheid
• Pensioenstelsel
• Gezondheidszorg
• Onderwijs en
beroepsopleiding

GROEI EN
ONDERNEMINGSKLIMAAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeringsvergunningen
Mededingingsbeleid
Handel
Digitale samenleving
Kadaster
Energie-unie
Betere regelgeving
Beheer van staatsbedrijven
Sectorale expertise: vervoer,
milieu, water, landbouw, ...

FINANCIËLE SECTOR EN TOEGANG
TOT FINANCIERING
• Toegang tot financiering
• Kapitaalmarktenunie
• Bankentoezicht en
bankafwikkelingen
• Niet-renderende leningen
• Insolventie en financiële
geletterdheid
• Verzekeringen en pensioenen
• Concurrentie

Speciale opdrachten: De dienst heeft bijgedragen tot een gecoördineerde aanpak van de vluchtelingencrisis in Griekenland
en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het hulpprogramma voor de Turks-Cypriotische gemeenschap.

Voorbeelden van projecten
GOVERNANCE EN OPENBAAR BESTUUR

INKOMSTENBEHEER EN BEHEER
VAN OVERHEIDSFINANCIËN

Het verbeteren van de efficiëntie van
het nationale systeem voor openbare
aanbestedingen in Litouwen.

Het ontwerpen van een boekhouding
op transactiebasis om de nationale
boekhoudpraktijken te harmoniseren in Italië.

Een efficiënter beheer van het
overheidspersoneel in Malta.

Betere belastinginning in Bulgarije.

GROEI EN ONDERNEMINGSKLIMAAT

ARBEIDSMARKT, VOLKSGEZONDHEID EN
SOCIALE DIENSTEN

Schrappen van overbodige regels ter verbetering
van het ondernemingsklimaat in Portugal.

Ontwikkeling en toepassing van nieuwe
onderwijsprogramma’s in Kroatië.

Steun aan de overheid om energie- en
klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030 te
halen in Cyprus.

€

Verbetering van de primaire gezondheidszorg in
Slowakije.

FINANCIËLE SECTOR EN TOEGANG TOT
FINANCIERING
Beter functionerende kapitaalmarkten in de
drie Baltische staten (Estland, Letland en
Litouwen).
Verbetering van de afhandeling van nietrenderende leningen in Slovenië.
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