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A STRUKTURÁLIS REFORMOK TÁMOGATÁSA
„A mostantól rendelkezésünkre álló rendszer lehetővé teszi, hogy a szükséges
strukturális reformok végrehajtása során nehézségekkel szembesülő tagállamoknak
pénzügyi támogatást nyújtsunk. Az erre szánt költségvetési forrásokat meg kell
erősíteni, ugyanígy szorgalmazom azt is, hogy az euróövezethez csatlakozni kívánó
tagállamok előcsatlakozási támogatásban részesüljenek.”
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Portugália, 2017. október 25.

A Bizottság most előterjesztett közleményében felvázolja az arra vonatkozó elképzelést, hogy az euróövezet és az EU egésze
számára egyaránt nélkülözhetetlen egyes költségvetési funkciók miként fejleszthetők tovább a jelenlegi és jövőbeli uniós pénzügyi keretek között.
A strukturális reformok nagyobb mértékű támogatását két kiegészítő pillérrel lehetne megvalósítani:
a) a reformok végrehajtását elősegítő új eszköz a tagállamok reformvállalásainak támogatására, valamint
b egyedi fellépésekre irányuló technikai támogatás, amely a tagállamok kérelmén alapul.

A reformok végrehajtását elősegítő új eszköz jellemzői
A Bizottság a 2020 utáni többéves pénzügyi kerettel összefüggésben a reformok végrehajtását elősegítő új eszköz létrehozását kezdeményezi azon tagállamok számára, amelyek vállalják a Bizottsággal folytatott párbeszéd keretében megvitatott, és
a reformvállalási csomagokban meghatározott reformok végrehajtását.
A reformok végrehajtását elősegítő új eszközzel elsősorban olyan reformok támogathatók, amelyek a leginkább elő tudják
mozdítani a belföldi gazdaságok ellenálló képességének megerősítését, és amelyek más tagállamokat érintő kedvező
átgyűrűző hatással járnak. Ide tartoznak az áru- és munkaerőpiacokra, az adóügyre, az üzleti környezet javítására és a közigazgatásra irányuló reformok, a tőkepiacok fejlesztése, valamint a humántőkébe való beruházás.
A reformok többéves reformvállalási csomagokban kerülnek meghatározásra. Amint megállapodás születik a reformvállalásokat tartalmazó csomagról, a részcélok végrehajtásának nyomon követését és az arról való jelentéstételt összehangolnák
az európai szemeszterrel. A nemzeti reformprogramok képeznék az előrehaladással kapcsolatos információk forrását, és tájékoztatást adnának a reformok teljesítése irányába tett lépésekről. A Bizottság szolgálatai által készített éves országjelentések
frissített áttekintést nyújtanának a reform alakulásáról.
A Bizottság a 2018–2020 közötti időszakra a közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítását javasolja. Így kísérleti fázisban sor kerülhetne egy olyan rendszer tesztelésére, amely lehetőséget kínálna a tagállamok számára ahhoz, hogy a jelenlegi
európai strukturális és beruházási alapok eredményességi tartalékának egy részét konkrét projektek helyett reformok támogatásához használják fel.

A tagállamok által kért technikai támogatás biztosítása
A Bizottság azt javasolja, hogy 2020-ig a strukturálisreform-támogató program jelenlegi pénzügyi keretösszegét
a kétszeresére, 300 millió EUR-ra növeljék. Ez lehetővé teszi, hogy a strukturálisreform-támogató program eleget tudjon tenni
a tagállamoktól kapott – a vártnál több – támogatási kérelemnek.
A javaslat a közös rendelkezésekről szóló rendelet célirányos módosításaként valósul meg.
E tapasztalatok alapján a Bizottság a 2020 utáni következő többéves pénzügyi kereten belül kezdeményezni kívánja a strukturálisreform-támogató program nyomon követését.

Strukturálisreform-támogató program
A program célja a tagállamok reformterveinek megvalósítását segítő, igényekre szabott technikai támogatás finanszírozása.
A 2017 és 2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetése 142,8 millió EUR. A támogatás valamennyi uniós tagállam által
igénybe vehető, szükségletvezérelt és nem igényel társfinanszírozást.
A technikai támogatás a kormányzás és a közigazgatás, az államháztartási gazdálkodás, az üzleti környezet, a munkaerőpiac, az egészségügyi és szociális szolgáltatások, a pénzügyi szektor és a forráshoz jutás területét érintő reformokra terjed
ki. Megvalósítása az Unió-szerte bevált gyakorlatokra, valamint a nemzetközi szervezetek, a magánszektor és a Bizottság
szakértelmére épül.
A programot a Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata hajtja végre más bizottsági szolgálatokkal együttműködve,
valamint az európai és Európán kívüli szakértők bevonásával.
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összefüggésben – elfogadja a strukturális
reformok támogatására irányuló javaslatokat.
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