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STRUKTUURIREFORMIDE TOETAMINE
„Meil on nüüd olemas mehhanism, millega toetada rahaliselt neid
liikmesriike, kel on raskusi vajalike struktuurireformidega. Eelarve seda
aspekti tuleb tugevdada sarnaselt ühinemiseelse abiga, mille andmist ma
euroalaga ühinevatele riikidele toetan.“
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Portugal, 25. oktoober 2017

Euroopa Komisjon esitab teatises visiooni sellest, kuidas teatavaid eelarvefunktsioone, mis on vajalikud euroala ja ELi kui
terviku jaoks, saab edasi arendada ELi tänase ja homse avaliku rahanduse raamistikus.
Struktuurireformidele saab suuremat toetust anda kahel teineteist täiendaval viisil:
a) uus reformide tugivahend liikmesriikide kokkulepitud reformide toetuseks ja
b) liikmesriikide taotlusel osutatav tehniline tugi konkreetseteks meetmeteks.

Uue reformide tugivahendi kirjeldus
Komisjonil on kavas esitada uus reformide tugivahend 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistikuga ja see
tehakse kättesaadavaks liikmesriikidele, kes kohustuvad tegema komisjoniga läbiräägitud reforme, mis on kokku lepitud
reformikohustuste paketis.
Uus reformide tugivahend peaks olema suunatud nende reformide toetamisele, mis aitavad kõige enam kaasa liikmesriikide majanduse vastupanuvõime suurendamisele ning mille positiivne mõju kandub üle teistele liikmesriikidele.
Nende hulka kuuluvad toote- ja tööturu-, maksu, kapitaliturgude arendamise, ärikeskkonna täiustamise ning inimkapitali
investeerimise ja avaliku halduse reformid.
Reformid määratakse kindlaks mitmeaastases reformikohustuste paketis. Kui reformikohustuste paketis kokku lepitakse, viiakse selle seire ja aruandlus eesmärkide saavutamise kohta vastavusse Euroopa poolaastaga. Edusammude tegemise kohta saadaks teavet riiklikest reformiprogrammidest ja nendes tuleks esitada teave reformide lõpuleviimiseks tehtu
kohta. Reformide edenemise hindamise ajakohastamiseks saaks teavet komisjoni talituste koostatavatest iga-aastastest
riigiaruannetest.
Komisjon kavatseb aastatel 2018-2020 esitada ettepaneku ühissätete määruse muutmise kohta. Nii saaks seda süsteemi katsetada ja pakkuda liikmesriikidele võimaluse kasutada osa praeguste struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreservist reformide toetuseks (eriprojektide asemel).

Tehnilise toe pakkumine liikmesriigi taotlusel
Komisjon teeb ettepaneku kahekordistada 2020. aasta järgseks perioodiks praeguse struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja suurendada seda seega 300 miljoni euroni. Nii saab struktuurireformi tugiprogrammiga
vastata oodatust suuremale arvule taotlustele, mis liikmesriigid on toetuse saamiseks esitanud.
Kõnealuse ettepanekuga muudetakse struktuurireformi tugiprogrammi määrust.
Arvestades taotluse suurt arvu, kavatseb komisjon teha järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis ettepaneku
struktuurireformi tugiprogrammi jätkamise kohta.

Struktuurireformi tugiprogramm
Struktuurireformi tugiprogrammi eesmärk on rahastada vajadusepõhist toetust liikmesriikidele, et aidata neid nende
reformikavadega. Selle eelarve ajavahemikuks 2017–2020 on 142,8 miljonit eurot. Toetus on avatud kõigile ELi liikmesriikidele, lähtub vajadusest ega eelda kaasrahastamist.
Tehnilist tuge antakse reformidele sellistes valdkondades nagu juhtimine ja avalik haldus, avaliku sektori finantsjuhtimine, ärikeskkond, tööturg, tervishoid ja sotsiaalteenused, finantssektor ja rahastamisvõimalused. Tehnilise toe aluseks
on head tavad ja ekspertteadmised kogu Euroopa Liidust, samuti rahvusvahelistest organisatsioonidelt, erasektorilt ja
komisjonilt.
Programmi rakendab struktuurireformi tugiteenistus koostöös komisjoni muude talitustega, kaasates eksperte kogu
Euroopast ja mujaltki.
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