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STÖD TILL STRUKTURREFORMER
”Vi har nu en mekanism som gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd till
medlemsländer som kämpar med nödvändiga strukturreformer. Denna
aspekt av budgeten måste stärkas, på samma sätt som jag förespråkar
föranslutningsstöd till euroområdet till dem som vill ansluta sig.”
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Portugal, den 25 oktober 2017

EU-kommissionen lägger fram ett meddelande om en vision för hur vissa budgetfunktioner som är avgörande för euroområdet och EU i stort kan utvecklas inom ramen för EU:s nuvarande och framtida offentliga finanser.
Ett större stöd till strukturreformer kan uppnås genom två kompletterande delar:
a) Ett nytt reformverktyg för att stödja medlemsländernas reformåtaganden.
b) Tekniskt stöd för särskilda åtgärder på medlemsländernas begäran.

Det nya reformverktygets egenskaper
Kommissionen har för avsikt att föreslå ett nytt reformverktyg inom ramen för den fleråriga budgetramen efter 2020.
Reformverktyget tillgängliggörs för medlemsländer som åtar sig att genomföra reformer som fastslås i en dialog med
kommissionen och antas i paket med reformåtaganden.
Detta nya reformverktyg inriktas på att stödja de reformer som kan bidra mest till de nationella ekonomiernas
motståndskraft och ha positiva spridningseffekter på andra medlemsländer. Detta omfattar reformer av varu- och
arbetsmarknaderna, skattereformer, utveckling av kapitalmarknader, reformer för att förbättra företagsklimatet samt
investeringar i humankapital och reformer av den offentliga förvaltningen.
Reformerna fastställs i fleråriga paket med reformåtaganden. När en överenskommelse nåtts om paketet med reformåtaganden anpassas övervakningen och rapporteringen om genomförandet av etappmålen i paketet till den europeiska
planeringsterminen. De nationella reformprogrammen utgör källan till information om framstegen och ger information om
stegen fram till fullbordandet av reformerna. Kommissionens årliga landsrapporter ger en aktuell bedömning av framstegen med reformerna.
För perioden 2018–2020 föreslår kommissionen en ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser. På detta
sätt kan systemet prövas i en pilotfas genom att man ger medlemsländerna möjlighet att utnyttja en del av resultatreserven för de nuvarande europeiska struktur- och investeringsfonderna för stöd till reformer i stället för till specifika projekt.

Tillhandahållande av tekniskt stöd på medlemsländernas begäran
Kommissionen föreslår att finansieringsramen för det nuvarande stödprogrammet för strukturreformer fördubblas, så att det uppgår till 300 miljoner euro fram till 2020. Detta gör det möjligt för stödprogrammet för strukturreformer att hantera antalet ansökningar om stöd från medlemsländerna, som är större än förväntat.
Detta förslag tar formen av en ändring av förordningen om stödprogrammet för strukturreformer.
På grundval av de här erfarenheterna har kommissionen för avsikt att föreslå en uppföljning av stödprogrammet för strukturreformer i den fleråriga budgetramen efter 2020.

Stödprogrammet för strukturreformer
Stödprogrammet för strukturreformer syftar till att finansiera skräddarsytt tekniskt stöd till medlemsländerna för att
hjälpa dem med sina reformplaner. Budgeten för programmet uppgår till 142,8 miljoner euro för perioden 2017–2020.
Stödet är tillgängligt för alla EU:s medlemsländer, är efterfrågestyrt och kräver ingen medfinansiering.
Det tekniska stödet omfattar reformer av samhällsstyrning och offentlig förvaltning, offentlig ekonomisk förvaltning,
företagsklimat, arbetsmarknader, hälso- och sjukvård och socialtjänst, finanssektor samt tillgång till finansiering. Det
bygger på god praxis från hela EU och sakkunskap från internationella organisationer, den privata sektorn och kommissionen.
Programmet genomförs av kommissionens stödtjänst för strukturreformer i samarbete med andra tjänstegrenar inom
kommissionen och mobiliserar sakkunniga från hela Europa och hela världen.
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Mål: Att Europaparlamentet och rådet
senast i mitten av 2018 antar förslaget
om att fördubbla kapaciteten för
stödprogrammet för strukturreformer till
2020.

Mål: Att Europaparlamentet och rådet senast
i mitten av 2019, inom ramen för den fleråriga
budgetramen efter 2020, antar förslaget om
stöd för strukturreformer.

Mål: Att Europaparlamentet och rådet senast
i mitten av 2018 antar de riktade ändringarna
av förordningen om gemensamma
bestämmelser.
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