DOKONČANJE EVROPSKE
EKONOMSKE IN MONETARNE UNIJE
Prispevek Komisije k Agendi voditeljev
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

PODPORA STRUKTURNIM REFORMAM
„Zdaj imamo vzpostavljen mehanizem, ki nam omogoča, da finančno
podpiramo države članice, ki imajo težave s potrebnimi strukturnimi
reformami. Ta vidik proračuna je treba podpreti, tako kot zagovarjam
predpristopno pomoč za države, ki se želijo pridružiti evroobmočju.“
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, Portugalska, 25. oktober 2017

Komisija je predstavila sporočilo, ki določa vizijo, kako je v okviru sedanjih in prihodnjih javnih financ EU mogoče razviti
nekatere proračunske funkcije, ki so bistvenega pomena za euroobmočje in celotno EU.
Večjo podporo strukturnim reformam bi lahko dosegli s pomočjo dveh dopolnjujočih se sklopov, ki sta:
a) novo orodje za izvajanje reform, namenjeno podpori reformnim zavezam držav članic, in
b) tehnična podpora za posebne ukrepe na zahtevo držav članic.

Značilnosti novega orodja za izvajanje reform
Komisija namerava v večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020 predlagati novo orodje za izvajanje reform, ki bo
na voljo državam članicam, ki so se zavezale izvedbi reform, o katerih so razpravljale in se dogovorile v dialogu s Komisijo
v svežnju reformnih zavez.
To novo orodje bi bilo osredotočeno na podpiranje reform, ki lahko največ prispevajo k odpornosti nacionalnih
gospodarstev in imajo pozitivne učinke prelivanja na druge države članice. Te vključujejo reforme na proizvodnih trgih in
trgih dela, davčne reforme, razvoj kapitalskih trgov, reforme za izboljšanje poslovnega okolja, naložbe v človeški kapital in
reforme javne uprave.
Reforme bi bile opredeljene v večletnih svežnjih reformnih zavez. Ko bi bil sveženj reformnih zavez sprejet, bi bilo spremljanje in poročanje o izvajanju njegovih mejnikov usklajeno z evropskim semestrom. Nacionalni programi reform bi bili lahko
vir informacij o napredku in bi morali vsebovati informacije o korakih za dokončanje reform. Letna poročila o državah, ki jih
pripravljajo službe Komisije, bi vključevala posodobljeno oceno napredka pri reformah.
Za obdobje 2018–2020 Komisija predlaga spremembo uredbe o skupnih določbah. To bi omogočilo preizkus sistema
v pilotni fazi, tako da bi se državam članicam omogočilo, da uporabijo del rezerve za uspešnost v okviru sedanjih evropskih
strukturnih in investicijskih skladov za podporo reformam namesto posameznim projektom.

Zagotavljanje tehnične podpore na zahtevo države članice
Komisija predlaga podvojitev finančnih sredstev sedanjega programa za podporo strukturnim reformam, s čimer
bi se sredstva povečala na 300 milijonov EUR za obdobje do leta 2020. To bo omogočilo odzivanje programa za podporo
strukturnim reformamna zahtevke držav članic, ki presegajo pričakovanja.
Predlog je v obliki spremembe uredbe o programu za podporo strukturnim reformam.
Komisija namerava na podlagi teh izkušenj v večletnem finančnem okviru po letu 2020 predlagati program, ki bo nasledil
program za podporo strukturnim reformam.

Program za podporo strukturnim reformam
Program za podporo strukturnim reformam je namenjen financiranju prilagojene tehnične podpore državam članicam kot
pomoč pri izvajanju načrtovanih reform. Njegov proračun za obdobje 2017–2020 znaša 142,8 milijona EUR. Podpora je
na voljo vsem državam članicam EU, temelji na povpraševanju, zanjo pa ni potrebno sofinanciranje.
Tehnična podpora vključuje reforme na področjih upravljanja in javne uprave, upravljanja javnih financ, poslovnega okolja,
trgov dela, zdravstvenih in socialnih storitev, finančnega sektorja in dostopa do financiranja. Temelji na dobrih praksah in
strokovnem znanju iz vse Evropske unije ter izkušnjah mednarodnih organizacij, zasebnega sektorja in Komisije.
Program izvaja podporna služba Komisije za strukturne reforme v sodelovanju z drugimi službami Komisije in strokovnjaki iz vse Evrope in od drugod.
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Cilj: Evropski parlament in Svet do sredine
leta 2018 sprejmeta predlog o spremembi
za podvojitev zmogljivosti programa za
podporo strukturnim reformam do leta 2020

Cilj: Evropski parlament in Svet do sredine leta
2019, v okviru večletnega finančnega okvira
po letu 2020, sprejmeta predloge za podporo
strukturnim reformam

Cilj: Evropski parlament in Svet do sredine leta
2018 sprejmeta ciljno usmerjene spremembe
uredbe o skupnih določbah
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