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IS-SOSTENN TAR-RIFORMI STRUTTURALI
“Issa għandna mekkaniżmu li jippermettilna nappoġġaw finanzjarjament
l-Istati Membri li jinsabu f’diffikultà bir-riformi strutturali meħtieġa. Dan
l-aspett tal-baġit jeħtieġ li jiġi msaħħaħ, hekk kif niddefendi l-assistenza ta’
qabel l-adeżjoni lil dawk li jridu jingħaqdu maż-żona tal-euro.”
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, il-Portugall, il-25 ta’ Ottubru 2017

Il-Kummissjoni tippreżenta Komunikazzjoni li tistabbilixxi viżjoni ta’ kif ċerti funzjonijiet baġitarji li huma essenzjali għażżona tal-euro u l-UE b’mod ġenerali jistgħu jiġu żviluppati fil-qafas tal-finanzi pubbliċi tal-UE tal-lum u ta’ għada.
Iktar sostenn lir-riformi strutturali jista’ jinkiseb permezz ta’ żewġ komponenti komplementari:
a) għodda ġdida ta’ twettiq ta’ riformi biex tappoġġa l-impenji ta’ riforma tal-Istati Membri, u
b) sostenn tekniku għal azzjonijiet speċifiċi fuq talba tal-Istati Membri.

Karatteristiċi tal-għodda ġdida ta’ twettiq ta’ riformi
Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tipproponi għodda ġdida ta’ twettiq ta’ riformi skont il-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’
wara l-2020 li tkun disponibbli lill-Istati Membri li jimpenjaw f’riformi diskussi fi djalogu mal-Kummissjoni u maqbula f’pakketti ta’ impenn għal riformi.
Din l-għodda ġdida ta’ twettiq ta’ riformi tiffoka fuq is-sostenn ta’ dawk ir-riformi li jistgħu jikkontribwixxu l-iktar għar-reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi u li għandhom effetti pożittivi kollaterali fuq l-Istati Membri l-oħra. Dawn jinkludu riformi
fis-swieq tal-prodott u tax-xogħol, riformi tat-taxxa, l-iżvilupp ta’ swieq kapitali, riformi biex jitjieb l-ambjent tan-negozju
kif ukoll investiment fil-kapital uman u riformi tal-amministrazzjoni pubblika.
Ir-riformi jiġu identifikati f’pakketti ta’ impenn għal riformi pluriennali. Ladarba l-pakkett ta’ impenn għal riformi
jiġi maqbul, il-monitoraġġ u r-rappurtar dwar l-implimentazzjoni tal-istadji importanti tiegħu jiġi allinjat mas-Semestru
Ewropew. Il-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma jkunu s-sors ta’ informazzjoni dwar il-progress u għandhom jipprovdu informazzjoni dwar il-passi lejn it-tlestija. Ir-Rapporti tal-Pajjiżi annwali magħmula mis-servizzi tal-Kummissjoni jipprovdu valutazzjoni aġġornata tal-progress tar-riformi.
Għall-perjodu 2018-2020, il-Kummissjoni tipproponi emenda lir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni. Dan jippermetti li din is-sistema tiġi ttestjata f’fażi pilota billi l-Istati Membri jiġu offruti l-possibbiltà li jużaw parti mir-riżerva ta’
prestazzjoni fil-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej attwali biex minflok proġetti speċifiċi jiġu appoġġati r-riformi.

L-għoti ta’ sostenn tekniku fuq talba ta’ Stat Membru
Il-Kummissjoni tipproponi li tirdoppja l-pakkett finanzjarju tal-Programm ta’ Sostenn għar-Riforma Strutturali,
biex b’hekk jammonta għal €300 miljun għall-perjodu sal-2020. Dan jippermetti lill-Programm ta’ Sostenn għar-Riforma
Strutturali jirrispondi għall-għadd ikbar milli mistenni ta’ talbiet mill-Istati Membri.
Din il-proposta tieħu l-forma ta’ emenda lir-Regolament tal-Programm ta’ Sostenn għar-Riforma Strutturali.
Abbażi ta’ din l-esperjenza, il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tipproponi segwitu għall-Programm ta’ Sostenn għar-Riforma
Strutturali skont il-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020.

Il-Programm ta’ Sostenn għar-Riforma Strutturali
Il-Programm ta’ Sostenn għar-Riforma Strutturali għandu l-għan li jiffinanzja sostenn tekniku magħmul apposta għallIstati Membri biex jgħinhom bil-pjanijiet ta’ riforma tagħhom. Dan għandu baġit ta’ €142.8 miljun għall-perjodu mill2017 sal-2020. Is-sostenn huwa disponibbli lill-Istati Membri kollha tal-UE, jopera skont id-domanda u ma jeħtieġ l-ebda
kofinanzjament.
Is-sostenn tekniku jkopri riformi fl-oqsma tal-governanza u l-amministrazzjoni pubblika, il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi,
l-ambjent tan-negozju, is-swieq tax-xogħol, is-servizzi tas-saħħa u soċjali, is-settur finanzjarju u l-aċċess għall-finanzi.
Huwa jibni fuq prattiki tajba u għarfien espert minn madwar l-Unjoni Ewropea, kif ukoll minn organizzazzjonijiet internazzjonali, is-settur privat u l-Kummissjoni.
Il-programm huwa implimentat mis-Servizz ta’ Sostenn għar-Riforma Strutturali tal-Kummissjoni f’kooperazzjoni ma’
servizzi oħra tal-Kummissjoni u jimmobilizza servizzi minn madwar l-Ewropa kollha u lil hinn minnha.
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Għan: Sa nofs l-2018, il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill jadottaw il-proposta
emendatorja biex tiġi rduppjata l-kapaċità
tal-Programm ta’ Sostenn għar-Riforma
Strutturali sal-2020.

Għan: Sa nofs l-2019, il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill jadottaw, fil-kuntest tal-Qafas
Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, proposti
għal sostenn ta’ riforma strutturali.

Għan: Sa nofs l-2018, il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill jadottaw il-kambjamenti mmirati
lir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet
Komuni.
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