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SŁUŻBA DS. WSPIERANIA REFORM STRUKTURALNYCH
„Chciałbym, aby nowy Minister Gospodarki i Finansów promował i wspierał
reformy strukturalne w państwach członkowskich, w oparciu o działania,
które Komisja prowadzi od 2015 r. wraz ze Służbą ds. Wspierania Reform
Strukturalnych.”
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Orędzie o stanie Unii, 13 września 2017 r.

Ze środków Programu wspierania reform strukturalnych finansowane jest wsparcie techniczne dopasowane do potrzeb
państw członkowskich, mające ułatwić im realizację planów reform. Wsparcie to jest dostępne dla wszystkich państw członkowskich UE, które o to wystąpią, i nie wymaga współfinansowania z ich strony.
Program wspierania reform strukturalnych jest wdrażany przez działającą w ramach Komisji Służbę ds. Wspierania Reform
Strukturalnych, we współpracy z innymi służbami Komisji, i skupia ekspertów z całej Europy i innych części świata. Służba
ta wspiera państwa członkowskie w przygotowaniu, planowaniu, wdrażaniu i ocenie reform pobudzających wzrost gospodarczy.
Po złożeniu przez państwo członkowskie odpowiedniego wniosku wsparcie udzielane przez Komisję obejmuje wszystkie
etapy projektu, przy czym ostateczna odpowiedzialność za reformy nadal spoczywa na państwie członkowskim.
Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych udzieliła dotychczas wsparcia 15 państwom członkowskim w realizacji ponad
150 projektów. W ramach cyklu Programu wspierania reform strukturalnych obejmującego 2018 r. Służba ds. Wspierania
Reform Strukturalnych otrzymała 444 wnioski o wsparcie z ponad 20 państw członkowskich, co oznacza, że zapotrzebowanie znacznie przekracza ograniczony budżet programu.
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2018 r.

Program wspierania
reform strukturalnych:

Program wspierania
reform strukturalnych:

ponad 150 wniosków
z 15 państw członkowskich.

ponad 440 wniosków z ponad
20 państw członkowskich.

Podwojenie zdolności Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych
Komisja proponuje podwojenie puli środków finansowych dostępnych w ramach aktualnego Programu wspierania reform
strukturalnych, co oznacza zwiększenie jej do 300 mln euro w okresie do 2020 r. Umożliwi to uwzględnienie w ramach
Programu wspierania reform strukturalnych większej liczby wniosków o wsparcie składanych przez państwa członkowskie.
Wniosek Komisji ma postać zmiany rozporządzenia w sprawie Programu wspierania reform strukturalnych. Na podstawie
zgromadzonego doświadczenia Komisja zamierza zaproponować „następcę” Programu wspierania reform strukturalnych
w wieloletnich ramach finansowych na okres po 2020 r.

Obszary specjalizacji Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych
ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
• Zarządzanie
• Administracja centralna
i lokalna
• E-administracja
• Zarządzanie zasobami
ludzkimi
• Lepsze uregulowania prawne
• Strategie walki z korupcją
i oszustwami
• Strategie przeciwdziałania
praniu pieniędzy
• Reforma sądownictwa

RYNEK PRACY, OPIEKA
ZDROWOTNA I USŁUGI
SPOŁECZNE
• Rynek pracy, polityka
w obszarze zatrudnienia,
prawo pracy
• System opieki społecznej
• System emerytalny
• System opieki zdrowotnej
• Edukacja i kształcenie
zawodowe

ADMINISTRACJA SKARBOWA
I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
PUBLICZNYMI
• Rynek pracy, polityka
w obszarze zatrudnienia,
prawo pracy
• System opieki społecznej
• System emerytalny
• System opieki zdrowotnej
• Edukacja i kształcenie
zawodowe

WZROST GOSPODARCZY
I OTOCZENIE BIZNESOWE
• System licencji
inwestycyjnych
• Polityka konkurencji
• Handel
• Społeczeństwo cyfrowe
• Rejestr gruntów
• Unia energetyczna
• Lepsze uregulowania prawne
• Zarządzanie
przedsiębiorstwami
państwowymi
• Wiedza fachowa dotycząca
następujących sektorów:
transportu, ochrony
środowiska, gospodarki
wodnej, rolnictwa itp.

SEKTOR FINANSOWY I DOSTĘP
DO FINANSOWANIA
• Dostęp do finansowania
• Unia rynków kapitałowych
• Nadzór bankowy
oraz restrukturyzacja
i uporządkowana likwidacja
banków
• Kredyty zagrożone
• Niewypłacalność i edukacja
finansowa
• Ubezpieczenia i emerytury
• Konkurencja

Zadania specjalne: Służba wsparła koordynację działań w odpowiedzi na kryzys uchodźczy w Grecji. Odpowiada również za
realizację unijnego programu pomocy dla społeczności Turków cypryjskich.

Przykłady projektów
ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA SKARBOWA I ZARZĄDZANIE
FINANSAMI PUBLICZNYMI

Zwiększenie wydajności krajowego systemu
zamówień publicznych na Litwie.

Opracowanie systemów rachunkowości
memoriałowej w celu ujednolicenia krajowych
praktyk księgowych we Włoszech.

Wsparcie w celu zwiększenia wydajności
zarządzania zasobami ludzkimi w administracji
na Malcie.

Zwiększenie zdolności organów skarbowych
w celu usprawnienia poboru podatków
w Bułgarii.

WZROST GOSPODARCZY I OTOCZENIE
BIZNESOWE

RYNEK PRACY, OPIEKA ZDROWOTNA I USŁUGI
SPOŁECZNE

Poprawa otoczenia biznesowego w postaci
usunięcia barier regulacyjnych w Portugalii.

Wsparcie działań zmierzających do opracowania
i wdrożenia nowych programów nauczania
w Chorwacji.

Wspieranie organów krajowych w osiągnięciu
celów w obszarach energii i klimatu na lata 2020
i 2030 na Cyprze.

€

Ulepszenie funkcjonowania systemu
podstawowej opieki zdrowotnej na Słowacji.

SEKTOR FINANSOWY I DOSTĘP DO
FINANSOWANIA
Ulepszenie funkcjonowania rynków kapitałowych
w trzech krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa
i Litwa).
Zwiększenie zdolności radzenia sobie
z problemem kredytów zagrożonych w Słowenii.

Dalsze działania
Szczyt Rady Europejskiej
21–22 marca 2019 r.

6 grudnia 2017 r.
Prezentacja pakietu
Szczyt państw strefy
euro
15 grudnia 2017 r.

Szczyt Rady
Europejskiej
28–29 czerwca 2018 r.

Szczyt w Sybinie (Rumunia)
9 maja 2019 r.

2025
Cel: Do połowy 2018 r. Parlament Europejski
i Rada przyjmą rozporządzenie zmieniające
w celu podwojenia potencjału Programu
wspierania reform strukturalnych.
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