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STØTTE TIL STRUKTURREFORMER
“Vi har nu en mekanisme, der gør det muligt at yde økonomisk støtte til
medlemsstater, der kæmper med de nødvendige strukturreformer. Dette
aspekt af budgettet bør styrkes, ligesom jeg går ind for, at de medlemsstater,
der ønsker at tilslutte sig euroområdet, ydes førtiltrædelsesbistand.”
Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, Portugal, 25. oktober 2017

Kommissionen fremlægger en meddelelse med en vision for, hvorledes visse budgetmæssige funktioner, som er afgørende
for euroområdet og EU som helhed, kan udvikles inden for rammerne af EU’s nuværende og fremtidige offentlige finanser.
Der kan ydes større støtte til strukturreformer med følgende to supplerende redskaber:
a) et nyt værktøj til gennemførelse af reformer, som skal støtte medlemsstaternes reformtilsagn
b) teknisk bistand til bestemte foranstaltninger på medlemsstaternes anmodning.

Egenskaber ved et nyt værktøj til gennemførelse af reformer
Som led i den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020 påtænker Kommissionen at foreslå et nyt værktøj til
gennemførelse af reformer. Dette vil blive stillet til rådighed for de medlemsstater, der forpligter sig til at gennemføre
reformer, som er blevet drøftet med Kommissionen, og som der gennem dialog er indgået aftale om i form af reformtilsagnspakker.
Fokus for dette nye værktøj til gennemførelse af reformer vil være på støtte til de reformer, som kan bidrage mest til
at øge de nationale økonomiers robusthed og have positive afsmittende virkninger på andre medlemsstater. Det drejer
sig f.eks. om reformer på produkt- og arbejdsmarkederne, skattereformer, udvikling af kapitalmarkederne, reformer til at
skabe bedre rammer for erhvervslivet samt investeringer i menneskelig kapital og reformer af den offentlige forvaltning.
Reformerne vil blive udpeget i flerårige reformtilsagnspakker. Når der er indgået aftale om reformtilsagnspakken, vil
overvågningen af og rapporteringen om opfyldelsen af delmålene finde sted som led i det europæiske semester. De nationale reformprogrammer vil fungere som kilde til oplysninger om de fremskridt, der gøres, og bør indeholde oplysninger
om de forskellige skridt hen imod den endelige gennemførelse af reformen. De årlige landerapporter, der udarbejdes af
Kommissionens tjenestegrene, vil indeholde en ajourført vurdering af de fremskridt, der gøres med reformerne.
For perioden 2018-2020 foreslår Kommissionen en ændring af forordningen om fælles bestemmelser. Et sådant system
vil kunne afprøves i en pilotfase ved at give medlemsstaterne mulighed for at anvende en del af midlerne i de nuværende
europæiske struktur- og investeringsfondes resultatreserve til støtte for reformer i stedet for til specifikke projekter.

Teknisk bistand på anmodning af en medlemsstat
Kommissionen foreslår at fordoble den finansielle ramme for det nuværende støtteprogram for strukturreformer og dermed udvide den til 300 mio. EUR for perioden frem til 2020. Dette vil give mulighed for gennem støtteprogrammet for strukturreformer at imødekomme et højere end forventet antal støtteanmodninger fra medlemsstaterne.
Forslaget er en ændring af forordningen om støtteprogrammet for strukturreformer.
På baggrund af disse erfaringer påtænker Kommissionen at foreslå en opfølgning på støtteprogrammet for strukturreformer under den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020.

Støtteprogrammet for strukturreformer
Formålet med støtteprogrammet for strukturreformer er at finansiere skræddersyet teknisk bistand til medlemsstaterne
for at bistå dem med deres reformplaner. Programmet har et budget på 142,8 mio. EUR for perioden 2017-2020. Støtten
er til rådighed for alle EU-medlemsstaterne, er efterspørgselsdrevet og kræver ingen medfinansiering.
Den tekniske bistand dækker reformer inden for forvaltning og offentlig administration, offentlig finansforvaltning,
erhvervsklimaet, arbejdsmarkedsforhold, sundhedsydelser og sociale ydelser samt finanssektoren og adgang til finansiering. Den trækker på god praksis og ekspertise fra alle kanter af Den Europæiske Union samt internationale organisationer, den private sektor og Kommissionen.
Programmet gennemføres af Kommissionens Strukturreformtjeneste i samarbejde med andre tjenestegrene i Kommissionen og mobiliserer eksperter fra hele Europa og uden for Europa.
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