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WSPIERANIE REFORM STRUKTURALNYCH
Posiadamy teraz mechanizm pozwalający nam wspierać finansowo
państwa członkowskie, które doświadczają trudności w przeprowadzaniu
niezbędnych reform strukturalnych. Ten aspekt budżetu należy wzmocnić.
Opowiadam się również za pomocą przedakcesyjną na rzecz państw, które
zamierzają przystąpić do strefy euro.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Portugalia, 25 października 2017 r.

Komisja przedstawia komunikat określający, jak można rozwijać niektóre funkcje budżetowe, istotne zarówno dla strefy
euro, jak i dla całej UE, w obecnych i przyszłych ramach finansowych UE.
Wsparcie na rzecz reform strukturalnych można zwiększyć za pomocą dwóch uzupełniających się elementów:
a) nowego narzędzia realizacji reform w celu wsparcia zobowiązań państw członkowskich do przeprowadzenia
reform oraz
b) wsparcia technicznego konkretnych działań na wniosek państwa członkowskiego.

Charakterystyka nowego narzędzia realizacji reform
Komisja zamierza zaproponować nowe narzędzie realizacji reform w kontekście wieloletnich ram finansowych na okres po
roku 2020, które zostałoby udostępnione państwom członkowskim zobowiązującym się do przeprowadzenia reform omówionych z Komisją i uzgodnionych w pakietach zobowiązań do przeprowadzenia reform.
Nowe narzędzie realizacji reform zapewni wsparcie w szczególności na rzecz tych reform, które w największym stopniu
mogą przyczynić się do zwiększenia odporności gospodarek krajowych i powstania pozytywnych efektów mnożnikowych dla innych państw członkowskich. Obejmują one między innymi reformy na rynkach produktowych i rynku pracy,
reformy podatkowe, rozwój rynków kapitałowych, reformy w celu poprawy otoczenia biznesowego, jak również inwestycje
w kapitał ludzki i reformy administracji publicznej.
Reformy byłyby określane w wieloletnich pakietach zobowiązań do przeprowadzenia reform. Po uzgodnieniu pakietu
zobowiązań do przeprowadzenia reform monitorowanie i składanie sprawozdań z realizacji kolejnych etapów zostałoby
dostosowane do europejskiego semestru. Krajowe programy reform byłyby źródłem informacji na temat postępów i powinny
dostarczać informacji na temat działań podejmowanych w celu ukończenia reform. Sprawozdania krajowe, sporządzane co
roku przez służby Komisji, dostarczałyby aktualnej oceny postępów w zakresie reform.
Na lata 2018–2020 Komisja proponuje zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Umożliwiłoby to przetestowanie takiego systemu w fazie pilotażowej poprzez umożliwienie państwom członkowskim wykorzystania części
rezerwy na wykonanie pochodzącej z obecnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu wspierania
reform zamiast konkretnych projektów.

Zapewnienie wsparcia technicznego na wniosek państwa członkowskiego
Komisja proponuje podwojenie puli środków finansowych obecnego Programu wspierania reform strukturalnych,
tak aby wyniosły one 300 mln euro na okres do 2020 r. Umożliwiłoby to uwzględnienie w ramach Programu wspierania
reform strukturalnych większej niż zakładano liczby wniosków państw członkowskich o wsparcie.
Wniosek ten ma formę zmiany rozporządzenia w sprawie Programu wspierania reform strukturalnych.
Opierając się na tym doświadczeniu, Komisja zamierza zaproponować kontynuację Programu wspierania reform strukturalnych w kontekście wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.

Program wspierania reform strukturalnych
Celem Programu wspierania reform strukturalnych jest finansowanie dostosowanego do potrzeb wsparcia technicznego
na rzecz państw członkowskich, aby pomóc im w realizacji planów reform. Budżet programu wynosi 142,8 mln euro
w latach 2017–2020. Wsparcie jest dostępne dla wszystkich państw członkowskich UE, jest udzielane na ich wniosek i nie
wymaga współfinansowania z ich strony.
Wsparcie techniczne obejmuje reformy w obszarach zarządzania i administracji publicznej, zarządzania finansami
publicznymi, otoczenia biznesowego, rynku pracy, usług zdrowotnych i społecznych, sektora finansowego i dostępu do
finansowania. Opiera się ono na dobrych praktykach i wiedzy fachowej z całej Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i Komisji.
Program jest wdrażany przez działającą w ramach Komisji Służbę ds. Wspierania Reform Strukturalnych, we współpracy
z innymi służbami Komisji, i skupia ekspertów z całej Europy i innych regionów.

Co dalej?
Pakiet z
6 grudnia 2017 r.

Szczyt strefy euro
15 grudnia 2017 r.

Cel: W pierwszej połowie 2018 r.
Parlament Europejski i Rada przyjmą
wniosek zmieniający, mający na celu
podwojenie budżetu Programu wspierania
reform strukturalnych do 2020 r.

Szczyt Rady
Europejskiej
28–29 czerwca
2018 r.

Szczyt Rady
Europejskiej
21–22 marca 2019 r.

Szczyt w Sybinie (Rumunia)
9 maja 2019 r.
2025

Cel: W pierwszej połowie 2019 r. Parlament
Europejski i Rada przyjmą, w kontekście
wieloletnich ram finansowych na okres po
2020 r., wnioski dotyczące wsparcia reform
strukturalnych.

Cel: W pierwszej połowie 2018 r. Parlament
Europejski i Rada przyjmą ukierunkowane
zmiany do rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów.
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