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PODPORNA SLUŽBA ZA STRUKTURNE REFORME
„Želim, da novi gospodarski in finančni minister spodbuja in podpira strukturne
reforme v državah članicah in pri tem nadgrajuje delo, ki ga opravlja Komisija
od leta 2015, ko je ustanovila podporno službo za strukturne reforme.“
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, govor o stanju v Uniji, 13. septembra 2017

Program za podporo strukturnim reformam financira prilagojeno tehnično podporo državam članicam kot pomoč pri izvajanju načrtovanih reform. Podpora je na voljo vsem državam članicam EU, temelji na povpraševanju in zanjo ni potrebno
sofinanciranje.
Program izvaja podporna služba Komisije za strukturne reforme v sodelovanju z drugimi službami Komisije in strokovnjaki
iz vse Evrope in od drugod. Države članice podpira pri pripravi, oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju reform za pospeševanje
rasti.
Po prošnji države članice reformna podpora Komisije zajema celoten cikel projekta, v katerem odgovornost za reforme
še vedno nosi država članica.
Podporna služba za strukturne reforme je doslej podprla 15 držav članic pri izvedbi več kot 150 projektov. V okviru cikla
programa za podporo strukturnim reformam za leto 2018 je podporna služba za strukturne reforme prejela 444 zahtevkov
za podporo iz več kot 20 držav članic, kar pomeni, da bo povpraševanje precej preseglo omejeni proračun programa.
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Program za podporo strukturnim reformam:

Program za podporo strukturnim reformam:

več kot 150 zahtevkov iz
15 držav članic.

več kot 440 zahtevkov iz
več kot 20 držav članic.

Podvojitev zmogljivosti programa za podporo strukturnim reformam
Komisija je predlagala podvojitev finančnih sredstev sedanjega programa za podporo strukturnim reformam, s čimer bi se
sredstva povečala na 300 milijonov EUR za obdobje do leta 2020. Tako se bo lahko program odzval na višje kot pričakovano
število zahtevkov držav članic.
Pri predlogu gre za spremembo uredbe o programu za podporo strukturnim reformam. Na podlagi teh izkušenj namerava
Komisija predlagati program, ki bo nasledil program za podporo strukturnim reformam v večletnem finančnem okviru po
letu 2020.

Strokovna področja programa za podporo strukturnim reformam
UPRAVLJANJE IN JAVNA UPRAVA
•
•
•
•
•
•

upravljanje
centralna in lokalna uprava
e-uprava
upravljanje človeških virov
boljše pravno urejanje
strategije za boj proti
korupciji in goljufijam
• strategije za boj proti pranju
denarja
• reforme pravosodja

TRG DELA TER ZDRAVSTVENE IN
SOCIALNE STORITVE
•
•
•
•
•

trg dela, politike in zakoni
mreža socialne varnosti
pokojninski sistem
zdravstveno varstvo
izobraževanje in poklicno
usposabljanje

DAVČNA UPRAVA IN
UPRAVLJANJE JAVNIH FINANC
•
•
•
•
•

trg dela, politike in zakoni
mreža socialne varnosti
pokojninski sistem
zdravstveno varstvo
izobraževanje in poklicno
usposabljanje

RAST IN POSLOVNO OKOLJE
•
•
•
•
•
•
•
•

licenciranje naložb
politika konkurence
trgovinske zadeve
digitalna družba
kataster
energetska unija
boljše pravno urejanje
upravljanje podjetij v državni
lasti
• sektorsko strokovno znanje:
promet, okolje, voda,
kmetijstvo itd.

FINANČNI SEKTOR IN DOSTOP DO
FINANCIRANJA
•
•
•
•
•

dostop do financiranja
unija kapitalskih trgov
nadziranje in reševanje bank
slaba posojila
insolventnost in finančna
pismenost
• zavarovanje in pokojnine
• konkurenca

Posebne naloge: služba je pomagala usklajevati odziv na begunsko krizo v Grčiji in je tudi odgovorna za izvajanje programa
pomoči za turško skupnost na Cipru.

Primeri projektov
UPRAVLJANJE IN JAVNA UPRAVA

DAVČNA UPRAVA IN UPRAVLJANJE
JAVNIH FINANC

Povečanje učinkovitosti nacionalnega sistema
javnih naročil v Litvi.

Oblikovanje računovodskih sistemov na podlagi
nastanka poslovnih dogodkov za uskladitev
nacionalnih računovodskih praks v Italiji.

Zagotavljanje podpore za učinkovitejše
upravljanje človeških virov v upravi na Malti.

Povečanje sposobnosti davčne uprave za
izboljšanje pobiranja davkov v Bolgariji.

RAST IN POSLOVNO OKOLJE
Izboljšanje poslovnega okolja za odpravo
regulativnih ovir na Portugalskem.

TRG DELA TER ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE
STORITVE

Zagotavljanje podpore organom na Cipru, da
do leta 2020 in 2030 dosežejo energetske in
podnebne cilje.

Podpora oblikovanju in izvajanju novih učnih
načrtov v šolah na Hrvaškem.
Izboljšanje delovanja primarnega zdravstvenega
varstva na Slovaškem.

€

FINANČNI SEKTOR IN DOSTOP DO
FINANCIRANJA
Izboljšanje delovanja kapitalskih trgov v treh
baltskih državah (Estonija, Latvija in Litva).
Povečanje sposobnosti reševanja slabih posojil
v Sloveniji.

Naslednji koraki
Evropski svet
21 in 22. marca 2019

Sveženj
6. decembra 2017
Vrh držav evroobmočja
15. decembra 2017

Evropski svet
28 in 29. junija 2018

Srečanje v mestu Sibiu
9. maja 2019

2025

Cilj: Evropski parlament in Svet bi morala do
sredine leta 2018 sprejeti predlog o spremembi
za podvojitev zmogljivosti programa za podporo
strukturnim reformam.
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