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STRUKTŪRINIŲ REFORMŲ RĖMIMAS
„Dabar turime mechanizmą, kuris mums leidžia teikti finansinę paramą
valstybėms narėms, kurioms sunku įvykdyti būtinas struktūrines reformas.
Šį biudžeto aspektą reikia stiprinti – lygiai taip pritariu idėjai teikti euro
įsivedimo pagalbą tiems, kurie nori prisijungti prie euro zonos“.
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris Portugalijoje, 2017 m. spalio 25 d.

Komisija pateikė komunikatą, kuriame išdėstė, kaip tam tikros biudžeto funkcijos, kurios yra itin svarbios euro zonai ir visai
ES, gali būti tobulinamos remiantis dabartine ir būsima ES viešųjų finansų sistema.
Didesnė parama struktūrinėms reformoms galėtų būti teikiama naudojant dvi papildomas priemones:
a) naują reformų įgyvendinimo priemonę valstybių narių reformų įsipareigojimams remti ir
b) techninę paramą konkretiems veiksmams, suteikiamą valstybėms narėms paprašius.

Naujos reformų įgyvendinimo priemonės ypatybės
Komisija ketina pasiūlyti į daugiametę finansinę programą po 2020 m. įtraukti naują reformų įgyvendinimo priemonę, skirtą
valstybėms narėms, kurios įsipareigoja vykdyti su Komisija apsvarstytas ir reformų įsipareigojimų planuose sutartas
reformas.
Ši nauja reformų įgyvendinimo priemonė pirmiausia būtų skirta paremti toms reformoms, kurios labiausiai gali prisidėti prie vidaus ekonomikos atsparumo ir daryti teigiamą papildomą poveikį kitoms valstybėms narėms. Tai produktų ir
darbo rinkų reformos, mokesčių reformos, kapitalo rinkų plėtra, verslo aplinkos tobulinimo reformos, investicijų į žmogišką jį
kapitalą reformos ir viešojo administravimo reformos.
Remtinos reformos būtų nurodytos daugiamečiuose reformų įsipareigojimų planuose. Patvirtinus reformų įsipareigojimų planą, jo įgyvendinimo etapų stebėjimas ir susijusių ataskaitų teikimas būtų suderinti su Europos semestru. Informacijos apie pažangą šaltiniu taptų nacionalinės reformų programos, kuriose būtų apžvelgiamas reformų įgyvendinimas.
Komisijos tarnybų rengiamose metinėse šalių ataskaitose būtų teikiamas atnaujintas reformų pažangos vertinimas.
Komisija siūlo 2018–2020 m. laikotarpiui iš dalies pakeisti Bendrųjų nuostatų reglamentą. Tai leistų išbandyti tokią
sistemą bandomuoju etapu suteikiant valstybėms narėms galimybę pasinaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų
einamojo veiklos lėšų rezervo dalimi struktūrinėms reformoms, o ne konkretiems projektams, remti.

Valstybių narių prašymu teikiama techninė parama
Komisija siūlo padvigubinti dabartinės struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą iki 300 mln. EUR
laikotarpiui iki 2020 m. Tai leistų, pasitelkus struktūrinių reformų rėmimo programą, atsiliepti į didesnį, nei tikėtasi, valstybių narių paramos prašymų skaičių.
Pasiūlymu iš dalies keičiamas Struktūrinių reformų rėmimo programos reglamentas.
Remdamasi šia patirtimi, Komisija ketina daugiametėje finansinėje programoje po 2020 m. siūlyti struktūrinių reformų
rėmimo programos tęsinį.

Struktūrinių reformų rėmimo programa
Struktūrinių reformų rėmimo programos tikslas yra finansuoti pritaikytą techninę paramą valstybėms narėms, kuri joms
padėtų vykdyti reformų planus. 2017–2020 m. programai skirtas 142,8 mln. EUR biudžetas. Parama gali būti teikiama
visoms jos prašančioms ES valstybėms narėms, be to, jai nereikalingas bendras finansavimas.
Techninė parama skiriama reformoms šiose srityse: valdymas ir viešasis administravimas, viešųjų finansų valdymas,
verslo aplinka, darbo rinkos, sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos, finansų sektorius ir galimybės gauti finansavimą. Teikiant paramą pasitelkiama geroji patirtis ir ekspertinės žinios iš visos Europos Są jungos, taip pat tarptautinių
organizacijų, privačiojo sektoriaus ir Komisijos.
Programą įgyvendina Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba, bendradarbiaudama su kitomis Komisijos
tarnybomis ir pasitelkdama ekspertus iš visos Europos Są jungos ir kitur.
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