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SPRIJINIREA REFORMELOR STRUCTURALE
„Avem acum un mecanism care ne permite să sprijinim financiar statele
membre care au dificultăți în realizarea reformelor structurale necesare.
Această componentă a bugetului trebuie consolidată; în același timp, susțin
acordarea de asistență de preaderare la zona euro statelor care doresc să
ni se alăture.”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Portugalia, 25 octombrie 2017

Comisia Europeană prezintă o comunicare în care se conturează o viziune asupra modului în care anumite funcții bugetare
esențiale pentru zona euro și pentru UE în ansamblu pot fi dezvoltate în cadrul finanțelor publice ale UE de astăzi și de
mâine.
S-ar putea sprijini mai bine reformele structurale prin intermediul a două componente complementare:
a) un nou instrument de realizare a reformelor care să sprijine angajamentele de reformă ale statelor membre și
b) sprijinul tehnic pentru acțiuni specifice, acordat la cererea statelor membre.

Caracteristicile unui nou instrument de realizare a reformelor
Comisia intenționează să propună un nou instrument de realizare a reformelor aferent cadrului financiar multianual de
după 2020. Acest instrument ar putea fi pus la dispoziția statelor membre care se angajează să realizeze reformele despre
care s-a ținut un dialog cu Comisia și asupra cărora s-a convenit în cadrul unor pachete de angajamente de reformă.
Acest nou instrument de realizare a reformelor ar urma să pună accentul pe sprijinirea reformelor care pot contribui
cel mai mult la reziliența economiilor interne și care au efecte de propagare pozitive asupra altor state membre.
Printre aceste reforme se numără: reforme ale piețelor produselor și forței de muncă, reforme fiscale, dezvoltarea piețelor
de capital, reforme de îmbunătățire a mediului de afaceri, investiții în capitalul uman și reforme ale administrației publice.
Reformele ar urma să fie identificate în cadrul unor pachete multianuale de angajamente de reformă. De îndată ce
s-a convenit asupra pachetului de angajamente de reformă, monitorizarea și raportarea cu privire la punerea în aplicare
a etapelor de referință ar urma să fie aliniate la semestrul european. Programele naționale de reformă ar fi sursa de informații cu privire la progresele înregistrate și ar trebui să furnizeze informații cu privire la demersurile de efectuat în vederea
finalizării reformei. Rapoartele de țară anuale elaborate de serviciile Comisiei ar oferi o evaluare actualizată a progreselor
înregistrate în procesul de reformă.
Pentru perioada 2018-2020, Comisia propune o modificare a Regulamentului privind dispozițiile comune. Astfel s-ar
putea testa etapa-pilot a acestui sistem, oferind statelor membre posibilitatea de a utiliza o parte din rezerva de performanță prevăzută în fondurile structurale și de investiții europene pentru a sprijini reformele în locul unor proiecte specifice.

Acordarea de sprijin tehnic la cererea unui stat membru
Comisia propune dublarea pachetului financiar al actualului Program de sprijin pentru reforme structurale,
valoarea acestuia urmând să ajungă la 300 de milioane EUR pentru perioada de programare care se încheie în 2020. Astfel,
Programul de sprijin pentru reforme structurale va putea răspunde la cererile de sprijin din partea statelor membre, care
sunt mult mai numeroase decât se preconizase.
Această propunere este prezentată sub forma unei modificări aduse Regulamentului privind Programul de sprijin pentru
reforme structurale.
Plecând de la această experiență, Comisia intenționează să propună un program subsecvent Programului de sprijin pentru
reforme structurale în cadrul financiar multianual de după 2020.

Programul de sprijin pentru reforme structurale
Scopul Programului de sprijin pentru reforme structurale este de a finanța sprijinul tehnic adaptat statelor membre pentru a le ajuta în planurile lor de reformă. Programul dispune de un buget în valoare de 142,8 milioane EUR pe perioada
2017-2020. Sprijinul este disponibil tuturor statelor membre ale UE, se acordă la cerere și nu presupune cofinanțare.
Sprijinul tehnic se acordă pentru reformele întreprinse în următoarele domenii: guvernanță și administrație publică, gestionarea finanțelor publice, mediul de afaceri, piața forței de muncă, serviciile de sănătate și sociale, sectorul financiar
și accesul la finanțare. În acordarea sprijinului tehnic se valorifică bunele practici și experiența dobândită în întreaga
Uniune Europeană, precum și cea dobândită în cadrul organizațiilor internaționale, al sectorului privat și al Comisiei.
Programul este pus în aplicare de către Serviciul de sprijin pentru reforme structurale al Comisiei, în cooperare cu alte
servicii ale Comisiei, și mobilizează experți din toată Europa și din afara acesteia.
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Obiectiv: Până la jumătatea anului 2018,
Parlamentul European și Consiliul trebuie
să adopte propunerea de modificare
pentru a dubla capacitatea Programului
de sprijin pentru reforme structurale până
în 2020.

Obiectiv: Până la jumătatea anului 2019,
Parlamentul European și Consiliul trebuie
să adopte, în contextul cadrului financiar
multianual de după 2020, propuneri de sprijin al
reformelor structurale.

Obiectiv: Până la jumătatea anului 2018,
Parlamentul European și Consiliul trebuie
să adopte modificările specifice ale
Regulamentului privind dispozițiile comune.
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