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Strukturálisreform-támogató 
program: az új nagymenő 

2017 áprilisa óta a tagállamok 
önként kérhetnek támogatást 
a reformok, a gazdasági 
kiigazítási programok és az 
országspecifikus ajánlásokat 
követő reformok 
végrehajtásához.

Az alapul szolgáló elképzelés sze-
rint a közigazgatásban végrehaj-
tott konkrét reformok lendületet 

adnak az innovációnak, a beruházások-
nak és a társadalmi-gazdasági növeke-
désnek. Ugyanakkor ez több szinergiát 
teremt az általános gazdasági és pénz-
ügyi reformok, illetve az európai struk-
turális és beruházási alapok (esb-alapok) 
között. Az élharcosok tapasztalatát és 
szakértelmét hasznosító tagállamok 
most a strukturálisreform-támogató 
program segítségével hatékonyabbak és 
eredményesebbek lehetnek. 

Idáig a tagállamok több mint fele vette 
igénybe a Strukturálisreform-támogató 
Szolgálatot (az Európai Bizottság struk-
turálisreform-támogató programját koor-
dináló szolgálata): a Szolgálathoz több 
mint 200 támogatási kérelem érkezett 
16 különböző uniós országból. A külön-
böző területeket felölelő – többek között 
az államháztartás irányítására, a kor-
mányzásra, az üzleti környezetre, a mun-
kaerőpiacra, a szociális szolgáltatásra és 
a tőkepiac fejlesztésére irányuló – kérel-
mek 60%-át hagyták jóvá. 

Az első évben a reformok végrehajtásá-
nak támogatása érdekében több mint 
22 millió EUR-t költenek el. A program 
ESZA-alapok által lehetővé tett finanszí-
rozását illetően pedig az egyik beveze-
tett kulcsfontosságú elem a partnerségi 
elv volt, amely a kohéziós politika alap-
vető értéke. Jó látni, hogy ezt az elvet 
a Bizottság és a tagállamok aktívan 
alkalmazzák a bemutatott együttműkö-
dési és támogatási tervekben. 

A következő lépések

A most már a 2017–2020-as időszakra 
elfogadott strukturálisreform-támogató 
program hozzájárul a tagállamok intéz-
ményi, igazgatási és növekedést támo-
gató strukturális reformjaihoz. A program 
költségvetésére 142,8 millió EUR-t külö-
nítettek el az esb-alapokból. Az Európai 
Bizottság legkésőbb 2019 júniusában 
bemutatja a program félidős felülvizs-
gálatát, amely az európai hozzáadott 
értékkel és a helyi, regionális és nemzeti 
kihívásokkal foglalkozik. 

Lambert Van Nistelrooij,
a strukturálisreform-támogató program 

társelőadója,  
európai parlamenti képviselő

A Panorama magazin Személyes tapasztalatok 
című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekeltek vázolják a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó terveiket, valamint 
elmondják véleményüket a 2020 utáni kohé-

ziós politikával kapcsolatos jelenlegi és kulcs-
fontosságú vitáról. 

A Panorama örömmel fogadja az olvasók saját nyelvén 
készült írásait, amelyek közül néhányat következő számaink-
ban megjelentetünk. Lépjen velünk kapcsolatba a region-pa-
norama@ec.europa.eu címen az iránymutatásokkal és 
határidőkkel kapcsolatos további információkért.
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