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Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Европейската комисия представи становищата си относно проектите на бюджетни планове
за 2020 г. на държавите членки от еврозоната, предприе мерки съгласно Пакта за стабилност и
растеж и прие четвъртия доклад за засилено наблюдение по отношение на Гърция.

От юли тази година и за първи път от 2002 г. насам нито една държава членка от еврозоната не е
подложена на процедурата при прекомерен дефицит. Очаква се съотношението на дълга към БВП
в еврозоната да продължи да намалява, както през последните години, и да намалее от около
86 % през 2019 г. на около 85 % през 2020 г. Това се случва в контекста на отслабваща
европейска и световна икономика.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, който отговаря за еврото и социалния диалог,
както и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви:
Като се имат предвид нарастващите рискове, застрашаващи перспективите за икономически
растеж на Европа, е успокоително, че държави от еврозоната като Германия и Нидерландия
използват фискалното пространство, за да подпомогнат инвестициите. Те обаче имат възможност
да направят повече. От друга страна, държавите членки с много високи равнища на дълга — като
Белгия, Франция, Италия и Испания — следва да се възползват от по-ниските лихвени разходи, за
да намалят своя дълг. Това следва да бъде техният приоритет.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз
Пиер Московиси заяви: През последните пет години настоящата Комисия внимателно
разглеждаше проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната. С
тазгодишните становища потвърждаваме ангажимента си за гъвкаво и интелигентно прилагане на
общите ни правила, като се ръководим от икономическата реалност във всяка държава и в
еврозоната като цяло. В този смисъл Комисията приканва държавите с голям дълг да провеждат
разумни фискални политики и същевременно насърчаваме тези с фискално пространство да
инвестират повече. Този диференциран подход ще подсили еврозоната.

Оценка на проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната
След неотдавнашната есенна икономическа прогноза от 2019 г. и консултации с държавите
членки Комисията прие становищата си относно проектите на бюджетни планове на всички
държави от еврозоната. Тя констатира, че нито един от проектите на бюджетни планове за 2020 г.
не се отклонява особено сериозно от изискванията на Пакта за стабилност и растеж. През 2020 г.
плановете на девет държави членки спазват Пакта за стабилност и растеж; две държави членки
спазват изискванията като цяло, а плановете на осем държави членки пораждат риск от
неспазване на Пакта за стабилност и растеж през следващата година.

Проектите на бюджетни планове на Германия, Ирландия, Гърция, Кипър, Литва,
Люксембург, Малта, Нидерландия и Австрия спазват Пакта за стабилност и растеж през
2020 г.

Проектите на бюджетни планове на Естония и Латвия като цяло спазват Пакта за стабилност и
растеж през 2020 г. Тяхното изпълнение може да доведе до известно отклонение от
средносрочната бюджетна цел на Латвия и от плана за корекции за постигане на тази цел в
случая на Естония.

Проектите на бюджетни планове на Белгия, Испания, Франция, Италия, Португалия,
Словения, Словакия и Финландия пораждат риск от неспазване на Пакта за стабилност и
растеж през 2020 г. Изпълнението на плановете на тези държави членки може да доведе до
значително отклонение от плановете за корекции за постигане на съответната средносрочна
бюджетна цел. В случая на Белгия, Испания, Франция и Италия се очаква да не бъде спазен и
целевият показател за намаляване на дълга.

Като цяло между 2019 г. и 2020 г. се очаква броят на държавите членки, които се намират на
равнището на средносрочните си бюджетни цели или над него, да се увеличи от шест на девет.
Комисията прогнозира, че съвкупният структурен дефицит на еврозоната ще нарасне с 0,2 % от
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потенциалния БВП през 2020 г. (на -1,1 %), което показва като цяло неутрална фискална
позиция. Това увеличение на структурното салдо се дължи по-специално на прогнозираните
експанзионистични фискални политики в държавите членки с фискално пространство, по-
специално Нидерландия и в по-малка степен Германия (съответно 0,6 % и 0,4 % от потенциалния
БВП), както и на прогнозираното увеличение на структурния дефицит на Италия (0,3 % от
потенциалния БВП). Като цяло фискалните политики в еврозоната продължават да са
недостатъчно диференцирани. Държавите членки, които разполагат с фискално пространство,
прилагат експанзионистични фискални политики и следва да бъдат готови да продължат да
използват фискалното си пространство. От друга страна, продължава да буди безпокойство
липсата на консолидация в държавите, изпитващи проблеми от гледна точка на устойчивостта.

Мерки съгласно Пакта за стабилност и растеж
Комисията предприе също така редица мерки съгласно Пакта за стабилност и растеж за Унгария и
Румъния.

Тя отправи две препоръки в рамките на процедурата при значително отклонение — инструмент,
който има за цел да изпрати предупреждение в случай на значително отклонение от изискванията
на предпазните мерки на Пакта. Процедурата има също за цел да помогне на държавите членки
да се върнат към фискалната позиция, в която щяха да се намират, ако отклонението не бе
допуснато, или да се доближат до тази позиция.

Що се отнася до Унгария, Комисията установи, че не са предприети ефективни действия в отговор
на препоръката на Съвета от юни 2019 г. Тя предлага Съветът да приеме решение относно
неефективните действия, както и преразгледана препоръка към Унгария да предприеме през
2020 г. мерки за коригиране на значителното си отклонение от плана за корекции за постигане на
средносрочната бюджетна цел. По отношение на Румъния Комисията установи, че не са
предприети ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от юни 2019 г. Тя предлага
Съветът да приеме решение относно неефективните действия, както и преразгледана препоръка
към Румъния да предприеме през 2020 г. мерки за коригиране на значителното си отклонение от
плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел.

Доклад за засилено наблюдение по отношение на Гърция
Комисията прие също четвъртия доклад за Гърция по рамката за засилено наблюдение, която бе
задействана след приключването на програмата за подкрепа на стабилността по Европейския
механизъм за стабилност през август 2018 г. Публикуването на доклада следва четвъртата
командировка в Гърция след приключването на програмата, която се проведе от 23 до
26 септември 2019 г.

В доклада се заключава, че Гърция е изготвила бюджет за 2020 г., който отговаря на
договорената цел за първичния излишък в размер на 3,5 % от БВП, по благоприятен за растежа
начин и че правителството като цяло е предприело необходимите действия, за да изпълни
специфичните си ангажименти за реформи за средата на 2019 г. в контекста на постигането на
напредък по по-широка програма за реформи. От решаващо значение ще бъде предприемането на
допълнителни действия за приключването и при необходимост за ускоряването на реформите.

Констатациите от този доклад ще бъдат обсъдени на заседанието на Еврогрупата на 4 декември
2019 г.

Какви са следващите стъпки?
Комисията приканва Еврогрупата и Съвета да обсъдят днешния пакет и да одобрят насоките,
предложени днес. Комисията ще представи своевременно следващите стъпки в рамките на
европейския семестър, включително годишния обзор на растежа за 2020 г., препоръката за
икономическата политика на еврозоната, доклада за механизма за предупреждение и проекта на
съвместен доклад за заетостта.

За повече информация
Съобщение относно проектите на бюджетни планове за 2020 г. на еврозоната

Становища на Комисията относно проектите на бюджетни планове за 2020 г.

Процедури при значително отклонение за Унгария и Румъния

Четвърти доклад за засилено наблюдение по отношение на Гърция

Есенна икономическа прогноза от 2019 г.

 

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @Pierremoscovici
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Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin

Лица за контакти с медиите:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Enda MCNAMARA (+32 2 296 49 76)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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