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Program wspierania reform strukturalnych: pula
środków finansowych i cel ogólny
Program wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 rozpoczął się w maju 2017 r. Oferuje on
dobrowolne wsparcie państwom członkowskim w zakresie przygotowania i wdrożenia reform
administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy. Wobec dużego zainteresowania
programem zmiany zaproponowane przez Komisję rozszerzają jego zakres, który obejmie wspieranie
przygotowań do członkostwa w strefie euro, oraz zwiększają pulę przeznaczonych na niego środków
finansowych z 142,8 do 222,8 mln EUR. Oczekuje się, że Parlament Europejski zagłosuje nad uzgodnionym z Radą
tekstem podczas sesji plenarnej we wrześniu.

Kontekst

Celem programu wspierania reform strukturalnych (PWRS) na lata 2017–2020, dysponującego budżetem w
wysokości 142,8 mln EUR, jest poprawa zdolności administracyjnych i instytucjonalnych państw
członkowskich, a w konsekwencji lepsze wdrażanie prawa UE, zwłaszcza zaleceń dla poszczególnych krajów
wydawanych w ramach europejskiego semestru, bardziej wydajne wykorzystywanie funduszy UE i
wprowadzenie reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy. Oferuje on urzędom wsparcie
techniczne w dziedzinach takich jak zarządzanie finansami publicznymi, otoczenie biznesu, rynki pracy,
spójność, migracja i rolnictwo. Program wzbudził wielkie zainteresowanie, a wnioski o wsparcie znacznie
przekroczyły kwotę dostępnych funduszy.

Wniosek Komisji Europejskiej
Wobec wyższych potrzeb finansowych oraz aby wesprzeć przygotowania do członkostwa w strefie euro, w
grudniu 2017 r. Komisja przyjęła wniosek, aby rozszerzyć cele PWRS o wspieranie reform służących
przygotowaniom do przystąpienia do strefy euro i aby zwiększyć pulę środków finansowych do 222,8 mln
EUR. Dodatkowa kwota w wysokości 80 mln EUR na lata 2019–2020 będzie pochodzić z instrumentu
elastyczności na mocy rozporządzenia nr 1311/2013 ustanawiającego obecne wieloletnie ramy finansowe.
Ponadto finansowanie można uzupełnić, jeżeli państwa członkowskie korzystałyby z możliwości
przesunięcia do PWRS części ich zasobów z budżetu na pomoc techniczną przewidzianego w ramach
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Takie dodatkowe uzupełnienie mogłoby zwiększyć
całkowitą kwotę budżetu dostępnego na wsparcie do 300 mln EUR.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W dniu 25 czerwca 2018 r. parlamentarna Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) przyjęła sprawozdanie w
sprawie wniosku Komisji, w którym poparła proponowane zmiany. W przyjętych na posiedzeniu plenarnym
w lipcu 2018 r. poprawkach Parlamentu podkreślono konieczność zaangażowania organów regionalnych i
lokalnych w przygotowanie i przeprowadzenie reform strukturalnych oraz konsultacji z nimi. Wobec
ogromnego zainteresowania wsparciem z PWRS Parlament zalecił wprowadzenie hierarchii wniosków.
Podkreślono również, że wzrost środków nie powinien wpływać na realizację innych priorytetów polityki
spójności oraz że państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do dokonywania przesunięć
środków przyznanych im w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu
uzupełnienia braków w finansowaniu. Parlament zwrócił się z wnioskiem, aby od 2018 r. do 2021 r. włącznie
Komisja przedkładała Parlamentowi i Radzie roczne sprawozdanie monitorujące z realizacji programu. W
dniu 11 lipca 2018 r. podczas jednego tylko spotkania w ramach rozmów trójstronnych zawarte zostało
porozumienie polityczne z Radą. Parlament zagłosuje nad ostatecznym tekstem na sesji plenarnej we
wrześniu.
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