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STÖDTJÄNSTEN FÖR STRUKTURREFORMER
”Jag vill att den nya ekonomi- och finansministern ska verka för och stödja
strukturreformer i medlemsstaterna, med utgångspunkt i det arbete
kommissionen har bedrivit sedan 2015 med stödtjänsten för strukturreformer”
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen den 13 september 2017

Stödprogrammet för strukturreformer finansierar skräddarsytt tekniskt stöd till EU-länderna för att hjälpa dem att genomföra reformer. Stödet är tillgängligt för alla EU:s medlemsländer, är efterfrågestyrt och kräver ingen medfinansiering.
Stödprogrammet för strukturreformer genomförs av kommissionen stödtjänst för strukturreformer i samarbete med andra
avdelningar inom kommissionen och med hjälp av experter från hela EU och övriga världen. Stödprogrammet hjälper medlemsländerna att bereda, utforma, genomföra och utvärdera tillväxtfrämjande reformer.
På begäran av ett EU-land kan kommissionens reformstöd omfatta hela projektcykeln, men ansvaret för reformerna
ligger kvar hos medlemslandet.
Stödtjänsten för strukturreformer har hittills gett stöd till över 150 projekt i 15 EU-länder. Under stödprogrammets budgetcykel för 2018 har stödtjänsten tagit emot 444 ansökningar om stöd från fler än 20 EU-länder, men med programmets
begränsade budget kan inte alla dessa ansökningar beviljas.
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fler än 150 ansökningar
från 15 medlemsländer.

fler än 440 ansökningar
från fler än 20 medlemsländer.

Fördubbla kapaciteten för stödtjänsten för strukturreformer
Kommissionen föreslår att anslagen till stödprogrammet för strukturreformer fördubblas. till 300 miljoner euro för perioden fram till 2020. Då kan stödprogrammet bättre hantera det oväntat höga antalet stödansökningar från EU-länderna.
Det här förslaget är en ändring av förordningen om stödprogrammet för strukturreformer. Mot bakgrund av de erfarenheter
som gjorts kommer kommissionen att föreslå en uppföljning av stödprogrammet för strukturreformer inom den fleråriga
budgetramen efter 2020.

Expertisområden för stödtjänsten för strukturreformer
SAMHÄLLSSTYRNING OCH
OFFENTLIG FÖRVALTNING
•
•
•
•
•
•

Styrning
Central och lokal förvaltning
E-förvaltning
Personalförvaltning
Bättre lagstiftning
Strategier mot korruption och
bedrägerier
• Strategier mot penningtvätt
• Reform av rättsväsendet

ARBETSMARKNAD, HÄLSOOCH SJUKVÅRD OCH SOCIALA
TJÄNSTER
• Arbetsmarknad, politik och
lagar
• Välfärdssystem
• Pensionssystem
• Hälso- och sjukvård
• Utbildning

SKATTEFÖRVALTNING OCH
FÖRVALTNING AV OFFENTLIGA
FINANSER
• Arbetsmarknad, politik och
lagar
• Välfärdssystem
• Pensionssystem
• Hälso- och sjukvård
• Utbildning

TILLVÄXT OCH FÖRETAGSKLIMAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeringslicensiering
Konkurrenspolitik
Handelsfrågor
Digitalt samhälle
Fastighetsregister
Energiunionen
Bättre lagstiftning
Förvaltning av statliga
företag
• Sektorexpertis: transport,
miljö, vatten, jordbruk osv.

FINANSSEKTOR OCH TILLGÅNG
TILL FINANSIERING
•
•
•
•
•

Tillgång till finansiering
Kapitalmarknadsunionen
Banktillsyn och resolution
Nödlidande lån
Insolvens och finansiella
kunskaper
• Försäkring och pension
• Konkurrens

Särskilda insatser: Stödtjänsten har hjälpt till att samordna åtgärder under flyktingkrisen i Grekland och ansvarar för EU:s
stödprogram för den turkcypriotiska befolkningsgruppen.

Exempel på projekt
SAMHÄLLSSTYRNING OCH OFFENTLIG
FÖRVALTNING

SKATTEFÖRVALTNING OCH FÖRVALTNING AV
OFFENTLIGA FINANSER

Effektivare system för offentlig upphandling
i Litauen.

Utformning av periodiserade redovisningssystem
för att harmonisera nationell redovisningspraxis
i Italien.

Stöd till effektivare personalförvaltning i Maltas
offentliga förvaltning.

Bättre skatteuppbörd i Bulgarien.

TILLVÄXT OCH FÖRETAGSKLIMAT

ARBETSMARKNAD, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
OCH SOCIALA TJÄNSTER

Bättre företagsklimat genom färre rättsliga
hinder i Portugal

Stöd till utformningen och genomförandet av nya
läroplaner i skolorna i Kroatien.

Stöd till myndigheter så att energi- och
klimatmålen för 2020 och 2030 kan uppnås
i Cypern.

€

Bättre primärvård i Slovakien.

FINANSSEKTOR OCH TILLGÅNG TILL
FINANSIERING
Bättre fungerande kapitalmarknader i de tre
baltiska länderna (Estland, Lettland och
Litauen).
Stärkt kapacitet för att hantera nödlidande lån
i Slovenien.t

Vad händer nu?
Europeiska rådet
21–22 mars 2019

6 december 2017
EMU-paketet
Eurotoppmöte
15 december 2017

Europeiska rådet
28–29 juni 2018

Toppmöte iSibiu
9 maj 2019

2025

Mål: Senast i mitten av 2018 ska
Europaparlamentet och rådet ha antagit det
ändrade förslaget om att fördubbla kapaciteten
för stödprogrammet för stödtjänster
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