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PODPORA STRUKTURÁLNÍCH REFOREM
„Nyní máme k dispozici mechanismus, jenž nám umožňuje finančně
podporovat členské státy, které se potýkají s nezbytnými strukturálními
reformami. Tento aspekt rozpočtu je třeba posílit. Stejně tak jsem
stoupencem předvstupní pomoci pro ty, kdo se chtějí stát členy eurozóny“.
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, v Portugalsku dne 25. října 2017

Komise předkládá sdělení, které představuje vizi toho, jak by bylo možné v rámci dnešních a budoucích veřejných financí EU
koncipovat určité rozpočtové funkce, které jsou nezbytné pro eurozónu a pro EU jako celek.
Větší podporu strukturálních reforem by mohly zajišťovat dvě vzájemně se doplňující složky:
a) nový nástroj pro provádění reforem s cílem podpořit reformní závazky členských států a
b) technická podpora na konkrétní akce poskytovaná na žádost členských států.

Vlastnosti nového nástroje pro provádění reforem
Komise hodlá jako součást víceletého finančního rámce na období po roce 2020 navrhnout nový nástroj pro provádění
reforem, který by byl k dispozici členským státům, které se zavážou k provedení reforem projednávaných s Komisí a odsouhlasených v souborech reformních závazků.
Tento nový nástroj pro provádění reforem by byl zaměřen na reformy, které mohou co nejvíce přispět k odolnosti
domácích ekonomik a mít pozitivní vedlejší účinky na jiné členské státy. Jedná se například o reformy trhů produktů
a práce, daňové reformy, rozvoj kapitálových trhů, reformy na zlepšení podnikatelského prostředí a dále investice do lidského kapitálu a reformy veřejné správy.
Reformy by byly určeny ve víceletých balíčcích reformních závazků. Poté, co bude balíček reformních závazků dohodnut,
bylo by jeho monitorování a podávání zpráv o provádění jeho dílčích cílů sladěno s evropským semestrem. Zdrojem informací
o pokroku by byly národní programy reforem, které by měly obsahovat informace o krocích potřebných k dokončení reforem.
Aktualizované posouzení reformního pokroku by bylo uvedeno ve výročních zprávách o jednotlivých zemích vypracovaných
útvary Komise.
Na období 2018–2020 předkládá Komise pozměňovací návrhy nařízení o společných ustanoveních. Tento systém by tak
mohl být otestován v pilotní fázi, což by členským státům umožnilo využít část výkonnostní rezervy ze současných evropských strukturálních a investičních fondů na podporu reforem místo konkrétních projektů.

Poskytování technické podpory na žádost členského státu
Komise navrhuje zdvojnásobit finanční krytí současného programu na podporu strukturálních reforem, které by
tak na období do roku 2020 činilo 300 milionů eur. Program by tak mohl reagovat na větší počet žádostí o podporu ze strany
členských států, než se očekávalo.
Tento návrh má formu změny nařízení o programu na podporu strukturálních reforem.
Na základě těchto zkušeností hodlá Komise v rámci víceletého finančního rámce na období po roce 2020 navrhnout program navazující na program na podporu strukturálních reforem.

Program na podporu strukturálních reforem
Program na podporu strukturálních reforem má financovat individualizovanou technickou podporu členským státům
s cílem pomoci jim s reformními plány. Rozpočet programu činí 142,8 milionu eur na období 2017–2020. Podpora je k dispozici všem členským státům EU, řídí se poptávkou a nevyžaduje žádné spolufinancování.
Technická podpora zahrnuje reformy v oblastech správy věcí veřejných a veřejné správy, správy veřejných financí, podnikatelského prostředí, trhů práce, zdravotních a sociálních služeb, finančního sektoru a přístupu k financování. Vychází
z osvědčených postupů a odborných znalostí z celé Evropské unie, jakož i mezinárodních organizací, soukromého sektoru
a Komise.
Program provádí Útvar Komise na podporu strukturální reformy ve spolupráci s dalšími útvary Komise a odborníky z celé
Evropy i světa.
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Cíl: Evropský parlament a Rada přijmou do
poloviny roku 2018 pozměňující návrh na
zdvojnásobení kapacity programu na podporu
strukturálních reforem do roku 2020.

Cíl: Evropský parlament a Rada přijmou do
poloviny roku 2019 v souvislosti s víceletým
finančním rámcem pro období po roce 2020
návrhy na podporu strukturálních reforem.

Cíl: Evropský parlament a Rada přijmou do
poloviny roku 2018 cílené změny nařízení
o společných ustanoveních.
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