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ПОДКРЕПА ЗА СТРУКТУРНИТЕ РЕФОРМИ
„Сега разполагаме с механизъм, който ни позволява да окажем финансова
подкрепа на държавите членки, изправени пред необходимостта
от структурни реформи. Този аспект на бюджета трябва да бъде
укрепен с оглед на същите съображения, поради които се застъпвам
за предоставянето на предприсъединителна помощ на държавите,
желаещи да се присъединят към еврозоната.“

Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Португалия, 25 октомври 2017 г.

Комисията представя съобщение, в което е изведена перспективата за развитие на бюджетните функции, които са от възлово
значение за еврозоната и ЕС като цяло, в рамките на публичните финанси на ЕС както днес, така и в бъдеще.
Засилването на подкрепата за структурните реформи би могло да се постигне чрез два допълващи се компонента:
а) нов инструмент за осъществяване на реформи в подкрепа на ангажиментите за реформи на държавите членки и
б) техническа подкрепа за конкретни действия по искане на държавите членки.

Характеристики на новия механизъм за осъществяване на реформи
Комисията възнамерява да предложи нов механизъм за осъществяване на реформи в рамките на Многогодишната финансова
рамка след 2020 г., който ще бъде предоставен на разположение на държавите членки, които въз основа на диалог с Комисията са поели ангажимент за реформи, договорени под формата на пакети с ангажименти за реформи.
Този нов механизъм за осъществяване на реформи ще бъде насочен към предоставянето на подкрепа за реформите, които
могат да допринесат в най-голяма степен за устойчивостта на националните икономики и да окажат положително
въздействие върху други държави членки. Тук се включват реформите на продуктовите пазари и пазарите на труда, данъчните реформи, развитието на капиталовите пазари, реформите за подобряване на стопанската среда, както и инвестициите
в човешки капитал и реформите на публичната администрация.
Реформите ще бъдат определени в многогодишни пакети с ангажименти за реформи. След договарянето на пакетите процесът на мониторинг и докладване относно изпълнението на етапните им цели ще бъде съобразен с европейския семестър.
Националните програми за реформи ще бъдат източник на информация относно напредъка и стъпките за завършването на
реформите. Изготвените от службите на Комисията годишни доклади за отделните държави трябва да включват актуализирана оценка за напредъка на реформите.
За периода 2018—2020 г. Комисията предлага изменение на регламента за общоприложимите разпоредби. Така системата
ще може да бъде тествана през пилотната фаза чрез предоставянето на възможност на държавите членки да използват част
от резерва за изпълнение на сега действащите европейски структурни и инвестиционни фондове с цел да се предостави подкрепа за реформи, вместо за конкретни проекти.

Предоставяне на техническа подкрепа по искане на държава членка
Комисията предлага да се удвои финансовият пакет на сегашната Програма за подкрепа на структурните реформи
до размер от 300 милиона евро за периода до 2020 г. Това ще даде възможност да бъдат удовлетворени исканията за подкрепа по програмата, чийто брой надхвърля очакваното.
Предложението е под формата на изменение на Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи.
Въз основа на този опит Комисията възнамерява да предложи последващи действия във връзка с Програмата за подкрепа на
структурните реформи съгласно Многогодишната финансова рамка след 2020 г.

Програма за подкрепа на структурните реформи
Програмата за подкрепа на структурните реформи има за цел да финансира техническа помощ, съобразена с нуждите на
отделните държави членки, с цел оказване на съдействие във връзка с плановете за реформи. Бюджетът ѝ е в размер на
142,8 милиона евро за периода 2017 — 2020 г. Подкрепата е на разположение на всички държави — членки на ЕС, основава се на търсенето и не изисква съфинансиране.
Техническата подкрепа обхваща реформи в областта на управлението и публичната администрация, управлението на
публичните финанси, стопанската среда, пазарите на труда, здравеопазването и социалните услуги, финансовия сектор
и достъпа до финансиране. Тя се основава на добри практики и на опита на експерти от целия Европейски съюз, както и от
международни организации, частния сектор и Комисията.
Програмата се прилага от Службата за подкрепа на структурните реформи на Комисията в сътрудничество с други служби
на Комисията и с участието на експерти от европейски и други държави.

Следващи стъпки
Пакет
от 6 декември 2017 г.

Среща на върха
на държавите от
еврозоната
15 декември 2017 г.
Цел: до средата на 2018 г.
Европейският парламент и Съветът да
приемат предложението за изменение
с цел удвояване на капацитета
на Програмата за подкрепа на
структурните реформи до 2020 г.

Европейски съвет
28—29 юни 2018 г.

Европейски съвет
21—22 март 2019 г.

Сибиу
9 май 2019 г.
2025 г.

Цел: до средата на 2019 г. Европейският
парламент и Съветът да приемат, в контекста
на Многогодишната финансова рамка
след 2020 г., предложения за подкрепа на
структурните реформи.

Цел: до средата на 2018 г. Европейският
парламент и Съветът да приемат
целеви изменения на регламента за
общоприложимите разпоредби.
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