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POTPORA ZA STRUKTURNE REFORME
„Sada imamo mehanizam koji nam omogućuje da financijski podupremo
države članice koje se bore s neophodnim strukturnim reformama. Taj
aspekt proračuna treba se ojačati, kao što zagovaram pretpristupnu pomoć
za one koji se žele pridružiti europodručju.”
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, Portugal, 25. listopada 2017.

Komisija predstavlja komunikaciju u kojoj se navodi ideja o uspostavi određenih proračunskih funkcija koje su ključne za
europodručje i EU u cjelini u okviru postojećih i budućih javnih financija EU-a.
Veća potpora strukturnim reformama mogla bi se ostvariti na dva načina koji se međusobno dopunjuju:
a) novim instrumentom za provedbu reformi kojim će se financijski podupirati obveze za reforme država članica i
b) tehničkom potporom za konkretna djelovanja na zahtjev država članica.

Elementi novog instrumenta za provedbu reformi
Komisija u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020. namjerava predložiti nov instrument za provedbu reformi koji bi se stavio na raspolaganje državama članicama koje se obvežu da će provesti reforme, o kojima će se
raspravljati u dijalogu s Komisijom te koje će se usuglasiti u okviru takozvanih obveza za provedbu reformi.
Taj novi instrument za provedbu reformi bio bi usmjeren na potporu onim reformama koje mogu najviše doprinijeti
otpornosti nacionalnih gospodarstava te imati pozitivne popratne učinke na druge države članice. Među njima su
reforme tržišta proizvoda i tržišta rada, porezne reforme, uspostava tržišta kapitala, reforme u cilju poboljšanja poslovnog
okruženja i ulaganja u ljudski kapital te reforme javne uprave.
Reforme bi se utvrdile u višegodišnjim paketima obveza za reforme. Nakon što se paket obveza za reforme dogovori,
praćenje i izvješćivanje o provedbi njihovih ključnih etapa uskladili bi se s europskim semestrom. U okviru nacionalnih
programa reformi iznosile bi se informacije o napretku, a trebale bi biti sadržane i informacije o mjerama potrebnima za
dovršetak reformi. U godišnjim izvješćima po državama članicama koja izrađuju službe Komisije iznosila bi se ažurirana
ocjena napretka reformi.
Za razdoblje 2018. – 2020. Komisija predlaže izmjenu Uredbe o zajedničkim odredbama. To bi omogućilo testiranje
takvog sustava u pilot-fazi tako što bi se državama članicama ponudila mogućnost da dio pričuve za ostvarenje postignuća
iz sadašnjih europskih strukturnih i investicijskih fondova upotrijebe za potporu reformama umjesto za potporu određenim
projektima.

Pružanje tehničke potpore na zahtjev države članice
Komisija predlaže udvostručenje financijske omotnice postojećeg Programa potpore strukturnim reformama,
čime bi se iznos povećao na 300 milijuna EUR za razdoblje do 2020. To će omogućiti da se u okviru Programa potpore
strukturnim reformama odgovori na neočekivano velik broj zahtjeva država članica za potporu.
Taj je prijedlog iznesen u obliku izmjene Uredbe o Programu potpore strukturnim reformama.
Na temelju tog iskustva Komisija namjerava predložiti nastavak na Program potpore strukturnim reformama u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020.

Program potpore strukturnim reformama
Cilj je Programa potpore strukturnim reformama financiranje prilagođene tehničke potpore za države članice kako bi im
se pomoglo u provođenju njihovih planova reformi. Za razdoblje od 2017. do 2020. proračun mu iznosi 142,8 milijuna
EUR. Potpora je dostupna svim državama članicama, temelji se na potrebama i ne zahtijeva sufinanciranje.
Tehničkom potporom obuhvaćene su reforme u područjima kao što su vlast i javna uprava, upravljanje javnim financijama, poslovno okruženje, tržište rada, zdravstvo i socijalne usluge te financijski sektor i pristup financiranju. Temelji
se na dobrim praksama i stručnom znanju iz cijele Europske unije, ali i iz međunarodnih organizacija, privatnog sektora
i Komisije.
Program provodi Komisijina Služba za potporu strukturnim reformama u suradnji s ostalim službama Komisije te se
u okviru njega angažiraju stručnjaci iz cijele Europe i izvan nje.
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Cilj: Do sredine 2018. Europski parlament
i Vijeće trebaju donijeti prijedlog
izmjene kako bi se do 2020. udvostručio
kapacitet Programa potpore strukturnim
reformama.

Cilj: Do sredine 2019. Europski parlament
i Vijeće trebaju u kontekstu višegodišnjeg
financijskog okvira za razdoblje nakon
2020. donijeti prijedloge o potpori za
strukturne reforme.

Cilj: Do sredine 2018. Europski parlament
i Vijeće trebaju donijeti ciljane izmjene Uredbe
o zajedničkim odredbama.
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