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ATBALSTS STRUKTURĀLAJĀM REFORMĀM
“Esam izveidojuši mehānismu, kas mums ļaus finansiāli atbalstīt
dalībvalstis, kuras cenšas ieviest nepieciešamās strukturālās reformas.
Šis budžeta aspekts jānostiprina; tāpat es aizstāvu palīdzību pirms
pievienošanās eirozonai tiem, kas vēlas pievienoties.”
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, 2017. gada 25. oktobrī Portugālē

Komisija nāk klajā ar paziņojumu, kurā izklāstīta vīzija, kā ES tagadnes un nākotnes publisko finanšu ietvaros iespējams
uzlabot konkrētas eirozonai un ES kopumā būtiskas budžeta funkcijas.
Lielāku atbalstu strukturālajām reformām varētu nodrošināt ar divu savstarpēji papildinošu sviru palīdzību:
a) jaunu reformu īstenošanas instrumentu dalībvalstu reformu saistību atbalstam un
b) tehnisko atbalstu konkrētām darbībām pēc dalībvalstu pieprasījuma.

Jaunā reformu īstenošanas instrumenta elementi
Komisija laikposmam pēc 2020. gada paredzētās daudzgadu finanšu shēmas ietvaros plāno ierosināt jaunu reformu īstenošanas instrumentu, kas tiktu darīts pieejams dalībvalstīm, kuras apņēmušās īstenot reformas, kas apspriestas dialogā
ar Komisiju un saskaņotas reformu saistību paketēs.
Jaunais reformas īstenošanas instruments būtu vērsts uz atbalstu tām reformām, kas varētu visvairāk stiprināt valstu ekonomikas noturību un turklāt pozitīvi ietekmēt pārējās dalībvalstis. Tas ietver produktu un darba tirgu reformas,
nodokļu reformas, kapitāla tirgu attīstību, reformas, kas vērstas uz darījumdarbības vides uzlabošanu, kā arī ieguldījumus
cilvēkkapitālā un publiskās pārvaldes reformas.
Reformas tiks precizētas daudzgadu reformu saistību paketēs. Tiklīdz būtu panākta vienošanās par reformu saistību
paketi, uzraudzība un ziņošana par to, kā tiek īstenoti tās starpposma mērķi, tiktu saskaņota Eiropas pusgada ietvaros. Valsts reformu programmas būtu informācijas avots par paveikto un sniegtu informāciju par pasākumiem, kas veikti
reformu pabeigšanai. Komisijas dienestu sagatavotajos gada ziņojumos tiktu sniegs atjaunināts novērtējums par progresu
reformu īstenošanā.
Laikposmam no 2018. līdz 2020. gadam Komisija ierosina grozīt Kopīgo noteikumu regulu. Tādējādi šādu sistēmu
varētu pārbaudīt izmēģinājuma posmā, dodot dalībvalstīm iespēju izmantot daļu no pašreizējo Eiropas strukturālo un
investīciju fondu izpildes rezerves, lai atbalstītu reformas, nevis konkrētus projektus.

Tehniskā atbalsta sniegšana pēc dalībvalsts pieprasījuma
Komisija ierosina divkāršot pašreizējās Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu, laikposmam līdz
2020. gadam palielinot to līdz 300 milj. eiro. Tādējādi Strukturālo reformu atbalsta programma varēs apmierināt dalībvalstu atbalsta pieprasījumus, kas saņemti lielākā skaitā, nekā tika gaidīts.
Priekšlikums paredz grozīt Strukturālo reformu atbalsta programmas regulu.
Pamatojoties uz šo pieredzi, Komisija plāno ierosināt Strukturālo reformu atbalsta programmas turpinājumprogrammu, kas
tiktu īstenota laikposmam pēc 2020. gada paredzētās daudzgadu finanšu shēmas ietvaros.

Strukturālo reformu atbalsta programma
Strukturālo reformu atbalsta programmas mērķis ir finansēt pielāgotu tehnisko atbalstu dalībvalstīm, lai palīdzētu tām
izpildīt reformu plānus. Tās budžets laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam ir 142,8 milj. eiro. Atbalsts ir pieejams visām
ES dalībvalstīm, to nosaka pieprasījums, un tam nav nepieciešams līdzfinansējums.
Tehniskais atbalsts aptver reformas tādās jomās kā pārvaldība un publiskā pārvalde, publisko finanšu pārvaldība, darījumdarbības vide, darba tirgus, veselības un sociālie pakalpojumi, finanšu sektors un piekļuve finansējumam. Tajā tiek
ņemta vērā paraugprakse un zinātība no visas Eiropas Savienības, kā arī no starptautiskajām organizācijām, privātā
sektora un Komisijas.
Programmu īsteno Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienests sadarbībā ar citiem Komisijas dienestiem, un tajā
iesaistīti eksperti no visas Eiropas un ārpus tās.
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Mērķis: līdz 2018. gada vidum Eiropas
Parlaments un Padome pieņem
priekšlikumu izdarīt grozījumus, lai līdz
2020. gadam divkāršotu Strukturālo
reformu atbalsta programmas spējas

Mērķis: līdz 2019. gada vidum Eiropas
Parlaments un Padome laikposmam pēc
2020. gada paredzētās daudzgadu finanšu
shēmas kontekstā pieņem priekšlikumus
strukturālo reformu atbalstam.

Mērķis: līdz 2018. gada vidum Eiropas
Parlaments un Padome pieņem mērķtiecīgas
izmaiņas Kopīgo noteikumu regulā
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