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ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
«Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας έναν μηχανισμό που μας επιτρέπει να στηρίξουμε οικονομικά τα
κράτη μέλη που πασχίζουν να φέρουν εις πέρας τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή
η πτυχή του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθεί, με την ίδια λογική που υποστηρίζω και τη χορήγηση
προενταξιακής βοήθειας σε εκείνα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να προσχωρήσουν στη ζώνη του
ευρώ.»
Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πορτογαλία, 25 Οκτωβρίου 2017

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ανακοίνωση που καθορίζει ένα όραμα για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες δημοσιονομικές λειτουργίες
που είναι απαραίτητες για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ στο σύνολό της μπορούν να αναπτυχθούν εντός του πλαισίου των παρόντων και
μελλοντικών δημόσιων οικονομικών της ΕΕ.
Μεγαλύτερη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω δύο συμπληρωματικών σκελών:
α) ενός νέου εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων για την στήριξη των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων των κρατών
μελών, και
β) τεχνικής υποστήριξης για ειδικές δράσεις κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών.

Χαρακτηριστικά του νέου εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων
Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει ένα νέο εργαλείο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του μετά το 2020 πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα διατεθεί στα κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται για μεταρρυθμίσεις που συζητήθηκαν με την Επιτροπή και
συμφωνήθηκαν σε δέσμες μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων.
Αυτό το νέο εργαλείο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων θα εστιάσει στη στήριξη εκείνων των μεταρρυθμίσεων που μπορούν να
συμβάλλουν περισσότερο στην ανθεκτικότητα των εγχώριων οικονομιών και έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα
κράτη μέλη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, η ανάπτυξη
των κεφαλαιαγορών, μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και των επενδύσεων σε ανθρώπινο
κεφάλαιο και μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα προσδιορίζονται σε πολυετείς δέσμες μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων. Αφού συμφωνηθεί η δέσμη των
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των οροσήμων θα ευθυγραμμίζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα αποτελούν την πηγή ενημέρωσης σχετικά με την πραγματοποιούμενη πρόοδο και θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης.
Οι ετήσιες εκθέσεις ανά χώρα που εκπονούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρέχουν επικαιροποιημένη εκτίμηση της προόδου
των μεταρρυθμίσεων.
Για την περίοδο 2018-2020, η Επιτροπή προτείνει τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Αυτό θα επιτρέψει τη δοκιμή
ενός τέτοιου συστήματος σε πιλοτική φάση με την παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος του αποθεματικού επίδοσης στα τρέχοντα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων αντί συγκεκριμένων έργων.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους
Η Επιτροπή προτείνει διπλασιασμό των χρηματοδοτικών κονδυλίων του τρέχοντος Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα ανέλθουν σε 300 εκατομμύρια EUR για την περίοδο έως το 2020. Η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει στο
Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων να ανταποκριθεί στον μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο αριθμό αιτημάτων
στήριξης από κράτη μέλη.
Η παρούσα πρόταση λαμβάνει τη μορφή τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.
Με βάση αυτήν την εμπειρία, η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει συνέχιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
στο πλαίσιο του μετά το 2020 πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων αποσκοπεί σε χρηματοδότηση εξατομικευμένης τεχνικής υποστήριξης στα
κράτη μέλη, για να τα βοηθήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών τους σχεδίων. Διαθέτει προϋπολογισμό 142,8 εκατομμυρίων
EUR για την περίοδο από το 2017 έως το 2020. Η στήριξη παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και βασίζεται στη ζήτηση, ενώ δεν
απαιτείται συγχρηματοδότηση.
Η τεχνική υποστήριξη καλύπτει μεταρρυθμίσεις στους τομείς της διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, της διαχείρισης των
δημόσιων οικονομικών, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των αγορών εργασίας, των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, του χρηματοπιστωτικού κλάδου και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Βασίζεται σε ορθές πρακτικές και εμπειρογνωσία από
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς, από τον ιδιωτικό τομέα και την Επιτροπή.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με
άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και κινητοποιεί ειδικούς από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή.
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Στόχος: Έως τα μέσα του 2018, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
εγκρίνουν την τροποποιητική πρόταση
διπλασιασμού της χρηματοδοτικής
ικανότητας του Προγράμματος Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων έως το
2020.

Στόχος: Έως τα μέσα του 2019, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν,
στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου μετά το 2020, προτάσεις για τη στήριξη
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Στόχος: Έως τα μέσα του 2018, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις
στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού
περί κοινών διατάξεων.
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