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PODPORA ŠTRUKTURÁLNYCH REFORIEM
„Teraz máme mechanizmus, ktorý nám umožňuje finančne podporovať
členské štáty, ktoré zápasia s nevyhnutnými štrukturálnymi reformami.
Myslím si, že tento aspekt rozpočtu musí byť posilnený, rovnako ako som
zástancom predvstupovej pomoci pre tých, ktorí chcú vstúpiť do eurozóny.“
predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, 25. októbra 2017 v Portugalsku

Komisia predkladá oznámenie, v ktorom uvádza predstavu, ako možno v rámci súčasných aj budúcich verejných financií EÚ
vypracovať určité rozpočtové funkcie dôležité pre eurozónu aj pre EÚ ako celok.
Väčšia podpora štrukturálnych reforiem by sa mohla dosiahnuť cez dva doplňujúce piliere:
a) nový nástroj na realizáciu reforiem, ktorým by sa podporovali členské štáty v plnení ich reformných záväzkov a
b) technickú pomoc pre osobitné opatrenia na žiadosť členských štátov.

Charakteristiky nového nástroja realizácie reforiem
Komisia má v úmysle navrhnúť nový nástroj na realizáciu reforiem v rámci viacročného finančného rámca po roku 2020,
ktorý by mali k dispozícii členské štáty, ktoré sa zaviažu k reformám dohodnutým v dialógu s Komisiou a v balíkoch reformných záväzkov.
Tento nový nástroj na realizáciu reforiem by bol zameraný na podporu reforiem, ktoré môžu najviac prispieť k odolnosti národných hospodárstiev a majú pozitívne účinky presahovania na ostatné členské štáty. Patria sem reformy na
trhoch výrobkov a práce, daňové reformy, rozvoj kapitálových trhov, reformy na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako
aj investície do ľudského kapitálu a reformy verejnej správy.
Tieto reformy by sa určili vo viacročných balíkoch reformných záväzkov. Po odsúhlasení balíka reformných záväzkov
sa jeho monitorovanie a podávanie správ o dosahovaní medzníkov prepojí s európskym semestrom. Národné programy
reforiem by slúžili ako zdroj informácií o pokroku a mali by poskytovať informácie o krokoch na dokončenie reforiem. Ročné
správy o jednotlivých krajinách vypracované útvarmi Komisie by obsahovali aktualizované posúdenie pokroku reforiem.
Na obdobie rokov 2018 – 2020, Komisia navrhuje zmenu nariadenia o spoločných ustanoveniach. Tým by sa umožnilo
otestovanie tohto systému v pilotnej fáze tak, že by sa členským štátom ponúkla možnosť použiť časť výkonnostnej rezervy
súčasných európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu reforiem namiesto podpory konkrétnych projektov.

Poskytovanie technickej pomoci na žiadosť členského štátu
Komisia navrhuje zdvojnásobiť finančné krytie súčasného programu na podporu štrukturálnych reforiem, čím by
sa jeho krytie dostalo na sumu 300 miliónov EUR na obdobie do roku 2020. V rámci programu štrukturálnych reforiem by
to umožnilo reagovať na väčší než očakávaný počet žiadostí od členských štátov.
Tento návrh má formu zmeny nariadenia o programe na podporu štrukturálnych reforiem.
Na základe týchto skúseností Komisia zamýšľa navrhnúť, aby sa nadviazalo na program na podporu štrukturálnych reforiem
v rámci viacročného finančného rámca po roku 2020.

Program na podporu štrukturálnych reforiem
Cieľom programu na podporu štrukturálnych reforiem je financovanie individualizovanej technickej pomoci členským štátom, ktorá má podporiť realizáciu ich plánov reforiem. Na obdobie rokov 2017 až 2020 mu bol pridelený rozpočet 142,8
mil. EUR. Uvedená pomoc je dostupná pre všetky členské štáty EÚ a poskytuje sa na požiadanie, pričom si nevyžaduje
žiadne spolufinancovanie.
Technická pomoc sa vzťahuje na reformy v oblasti riadenia a verejnej správy, riadenia verejných financií, podnikateľského prostredia, trhu práce, zdravotníctva a sociálnych služieb, finančného sektora a prístupu k financovaniu. Vychádza
z osvedčených postupov a skúseností z celej Európskej únie, ako aj od medzinárodných organizácií, súkromného sektora
a z Komisie.
Program realizuje služba Komisie na podporu štrukturálnych reforiem v spolupráci s ostatnými útvarmi Komisie a odborníkmi z celej Európy i mimo nej.
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Cieľ: do polovice roku 2018 prijmú
Európsky parlament a Rada pozmeňujúci
návrh na zdvojnásobenie kapacity
programu na podporu štrukturálnych
reforiem do roku 2020.

Cieľ: do polovice roka 2019 prijmú Európsky
parlament a Rada v rámci viacročného
finančného rámca po roku 2020 návrhy na
podporu štrukturálnych reforiem.

Cieľ: do polovice roku 2018 prijmú Európsky
parlament a Rada cielené zmeny nariadenia
o spoločných ustanoveniach.
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