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RAKENNEUUDISTUSTEN TUKEMINEN
”Meillä on nyt mekanismi, jonka avulla voimme tukea taloudellisesti niitä
jäsenvaltioita, joiden on vaikea toteuttaa välttämättömiä rakenneuudistuksia.
Mielestäni tätä talousarvion osa-aluetta on lujitettava samaan tapaan
kuin olisi annettava euroalueeseen liittymistä valmistelevaa tukea niille
jäsenvaltioille, jotka haluavat liittyä siihen.”
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Portugali, 25. lokakuuta 2017

Komission tiedonannossa esitetään visio siitä, miten tiettyjä rahoitusjärjestelyjä, jotka ovat olennaisia euroalueelle ja koko
EU:lle, voidaan kehittää EU:n rahoitusjärjestelmän puitteissa nyt ja tulevaisuudessa.
Rakenneuudistuksia voitaisiin tukea nykyistä paremmin käyttämällä kahta toisiaan täydentävää järjestelyä:
a) uudistusten toteuttamisen tukiväline, jolla tuetaan jäsenvaltioiden antamien sitoumusten mukaisten uudistusten toteuttamista, ja
b) tekninen tuki yksittäisille toimille jäsenvaltioiden pyynnöstä.

Uudistusten toteuttamisen tukiväline
Komissio aikoo ehdottaa uutta uudistusten toteuttamisen tukivälinettä vuoden 2020 jälkeen sovellettavaan monivuotiseen
rahoituskehykseen. Mahdollisuus käyttää tätä uutta tukivälinettä tarjottaisiin niille jäsenvaltioille, jotka sitoutuvat komission kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta määritettyihin ja uudistussitoumuspaketeissa vahvistettuihin uudistuksiin.
Uudessa välineessä keskityttäisiin tukemaan uudistuksia, joilla voidaan eniten lisätä jäsenvaltioiden talouksien
sopeutumiskykyä ja joilla on muihin jäsenvaltioihin kohdistuvia myönteisiä heijastusvaikutuksia. Tällaisia ovat muun
muassa hyödyke- ja työmarkkinauudistukset, verouudistukset, pääomamarkkinoiden kehittäminen, liiketoimintaympäristöä parantavat uudistukset sekä investoinnit inhimilliseen pääomaan ja julkishallinnon uudistukset.
Uudistukset vahvistettaisiin monivuotisissa uudistussitoumuspaketeissa. Sen jälkeen kun uudistussitoumuspaketista
on sovittu, uudistuksiin liittyvien välitavoitteiden saavuttamista seurataan ja siitä raportoidaan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Edistymistä seurattaisiin kansallisten uudistusohjelmien avulla, joissa olisi annettava
tietoja siitä, miten uudistusten toteuttamisessa on edistytty. Komission yksiköiden laatimissa vuotuisissa maaraporteissa
esitettäisiin päivitetty arvio uudistusten toteutuksen etenemisestä.
Komissio ehdottaa vuosien 2018–2020 osalta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttamista. Näin voitaisiin
testata pilottivaiheen järjestelyä, jossa jäsenvaltioille tarjotaan mahdollisuus käyttää osa nykyisten Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen suoritusvarauksen määrärahoista uudistuksiin yksittäisten hankkeiden sijaan.

Teknisen tuen tarjoaminen jäsenvaltion pyynnöstä
Komissio ehdottaa, että nykyisen rakenneuudistusten tukiohjelman määrärahat kaksinkertaistetaan, jolloin
vuonna 2020 päättyvää kautta varten käytettävissä oleva määrä kasvaa 300 miljoonaan euroon. Näin rakenneuudistusten
tukiohjelmalla voidaan vastata odotettua suurempaan määrään jäsenvaltioiden esittämiä tukipyyntöjä.
Ehdotus esitetään rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen muutosehdotuksena.
Näiden kokemusten perusteella komissio aikoo ehdottaa rakenneuudistusten tukiohjelmalle jatko-ohjelmaa vuoden 2020
jälkeen sovellettavaan monivuotiseen rahoituskehykseen.

Rakenneuudistusten tukiohjelma
Rakenneuudistusten tukiohjelman tarkoituksena on tarjota räätälöityä teknistä tukea jäsenvaltioille uudistussuunnitelmien toteuttamista varten. Ohjelman kauden 2017–2020 määrärahat ovat 142,8 miljoonaa euroa. Tukea voivat saada
pyynnöstä kaikki EU:n jäsenvaltiot, eikä se edellytä yhteisrahoitusta.
Teknistä tukea voidaan myöntää uudistuksiin, joilla kehitetään hallintoa ja julkishallintoa, julkista varainhoitoa, liiketoimintaympäristöä, työmarkkinoita, terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja, rahoitusalaa ja rahoituksen saantia. Tuki
perustuu asiantuntemukseen ja hyviin käytäntöihin, joita on saatu eri puolilta Euroopan unionia sekä kansainvälisiltä
organisaatioilta, yksityiseltä sektorilta ja komissiolta.
Ohjelman täytäntöönpanosta vastaa komission rakenneuudistusten tukipalvelu yhteistyössä muiden komission yksiköiden kanssa, ja mukana on asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa.
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