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Кратко изложение 
I Европейският семестър представлява годишен цикъл на координация на 
икономическите и фискалните политики в ЕС от страна на Европейската комисия 
и Съвета с цел подобряване на икономическата и социална устойчивост на ЕС. 
Европейският семестър се е развил с течение на времето след като беше 
създаден през 2010 г. 

II Той дава възможност на Комисията, държавите-членки и социалните 
партньори да водят постоянен диалог помежду си. Докладите по държави се 
основават на задълбочен обмен с правителствата, националните органи 
и заинтересованите страни както на техническо, така и на политическо ниво. 
Европейският семестър също така влияе върху решенията за бюджетна 
и икономическа политика на държавите членки. В този контекст Комисията 
използва своите дискреционни правомощия, за да идентифицира най-важните 
предизвикателства във всяка държава членка. 

III Комисията има координираща роля, а Съветът носи крайната отговорност за 
формулирането на насоки към държавите членки. Резултатите от процеса са 
специфични за всяка държава препоръки (СВДП), отправени от Съвета към всяка 
държава членка въз основа на предложения на Комисията. Комисията извършва 
мониторинг на изпълнението на СВДП. 

IV Настоящият доклад се публикува в края на 10-годишния период на 
стратегията „Европа 2020“ и началото на нов стратегически хоризонт. Това е 
третият от поредицата доклади на EСП относно европейския семестър. През 
2018 г. публикувахме два доклада, обхващащи две измерения на европейския 
семестър – Пакта за стабилност и растеж (ПСР) и Процедурата при 
макроикономически дисбаланси (ПМД). Като цяло те дават изчерпателна 
представа за ефикасността на координацията на политиката на равнище ЕС. 

V ЕСП провери дали Комисията ефективно прилага процедурите на eвропейския 
семестър за засилване на надзора върху политиките на държавите членки, както е 
посочено в Регламент (ЕС) № 1466/97 (наричан по-нататък „Регламентът“). 
Настоящият одит обединява извлечените поуки от напредъка в постигането на 
целите по стратегията „Европа 2020“, изпълнението на специфичните за всяка 
държава препоръки (СВДП), тяхното формулиране и проследяване. 
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VI Напредъкът към шест от осемте цели на стратегията „Европа 2020“, 
определени за 2020 г. – по ключови области като заетост, образование 
и енергетика – е положителен и те вероятно ще бъдат изпълнени изцяло. 
Напредъкът обаче е бавен по отношение на целите, свързани с бедността, 
научните изследвания и развитието. 

VII Специфичните препоръки по държави призовават за важни структурни 
реформи. Многогодишните оценки на Комисията показват, че в периода 2011–
2018 г. държавите членки са изпълнили 26 % от отправените към тях специфични 
препоръки „в значителна степен“ или „изцяло“, а около 44 % – „в известна 
степен“. В изпълнението на останалите 30 % от препоръките има „ограничен 
напредък“ или „липса на напредък“. 

VIII Одиторите разгледаха документите, изготвени като част от европейския 
семестър, и установиха, че обикновено препоръките по държави се отнасят до 
проблеми, които са идентифицирани в докладите по държави, в приоритетите, 
определени в Годишния обзор на растежа, и в Интегрираните насоки. Също така 
СВДП набелязват области на политика, на които следва да се обърне внимание, 
но често без достатъчно обяснение защо някои реформи трябва да бъдат 
приоритетни спрямо други. Докладите на Комисията по държави като цяло 
идентифицират важни рискове и служат като добра основа за формулиране на 
СВДП. 

IX Националните програми за реформи (НПР) съдържат собствени оценки на 
държавите членки относно рисковете, както и ответни мерки чрез политиките. 
Въпреки това одиторите откриха редица случаи, при които в НПР липсва 
достатъчно информация за това към кои приоритети и цели са насочени 
предложените мерки. Комисията не предостави писмен отговор относно 
информационните пропуски на отделни НПР. 

X Въз основа на своите констатации и оценки Европейската сметна палата 
препоръчва на Комисията да засили: 

1) фокуса върху социалните и научноизследователските измерения в процеса 
на европейския семестър; 

2) мониторинга върху изпълнението на СВДП; 

3) връзката между средствата от ЕС и специфичните за всяка държава 
препоръки; 



 6 

 

4) качеството на формулировките на СВДП; 

5) своята оценка на НПР. 

Бележка към читателя: 

Настоящият одит беше приключен преди избухването на кризата, свързана с 
COVID-19, затова в него не се разглеждат развитията и промените 
в политиката, възникнали в отговор на пандемията. 
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Въведение 

Процес на европейския семестър 

01 Европейският семестър представлява годишен цикъл на координация на 
икономическите и фискалните политики в ЕС от страна на Европейската комисия 
и Съвета с цел подобряване на икономическата и социална устойчивост на ЕС 
и преодоляване на структурните предизвикателства пред ЕС: фискалната 
политика, макроикономическите дисбаланси и структурните реформи във връзка 
с дългосрочния растеж, заетостта и други социални въпроси. 

02 Европейският семестър е създаден като част от отговора на ЕС на 
икономическата и финансовата криза в Европа от 2010 г.1 Той има за цел 
синхронизиране на графиците на установените процедури, за да се постигне по-
добро съгласуване на целите на националните политики в областта на бюджета, 
растежа и заетостта след финансовата криза (вж. приложение I). Европейският 
семестър обединява няколко процедури, обхващащи комплексни области на 
политика с множество механизми за координация: превантивната част на Пакта 
за стабилност и растеж (ПСР), процедурата при макроикономически дисбаланси 
(ПМД) и стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места (вж. таблица 1) 

                                                      
1 Европейският семестър беше въведен като нов елемент след постигнато 

споразумение през 2010 г. (вж. Съобщение (COM(2010) 250 final), озаглавено 
„Засилване на координацията на икономическите политики“, и Съобщение 
COM(2010) 367/2 „Засилване на координацията на икономическата политика за 
стабилност, растеж и работни места – инструменти за по-силно икономическо 
управление на ЕС“ и измененията, направени през 2011 г. с Регламент (ЕС) 
№ 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. 
в Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на 
бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (OВ L 306, 
23.11.2011 г., стр. 12). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/2010-05-12-com(2010)250_final.pdf
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/com_2010_367_en.pdf&xid=17259,1500003,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhOlGuAXsXz54Ay4Ugcj__wwtyUGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/com_2010_367_en.pdf&xid=17259,1500003,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhOlGuAXsXz54Ay4Ugcj__wwtyUGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/com_2010_367_en.pdf&xid=17259,1500003,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhOlGuAXsXz54Ay4Ugcj__wwtyUGg
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Таблица 1 – Политически измерения и процедури, координирани 
в рамките на процеса на европейския семестър 

Измерения на политиката на Европейски семестър 

Област Фискална Макроикономическа Микроикономическа 
и структурна 

Насоки на ЕС Интегрирани насоки: 
Общи насоки за икономическата политика (ОНИП) и Насоки за заетостта (НЗ) 

Политика на 
ЕС 

Пакт за стабилност 
и растеж (ПСР) 

Макроикономическа 
процедура 

Стратегия 
„Европа 2020“ 

Подполитика Превантивна 
част на ПСР 

Корективна 
част на 

ПСР 
(ППД)* 

Превантивни 
действия на 

ПМД 

Корективни 
действия 
на ПМД 

Работни 
места Растеж 

Бележка:  *Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) попада в обхвата на Пакта за 
стабилност и растеж (ПСР) и въпреки че зависи от координацията, осъществявана 
в рамките на европейския семестър, тя има отделно правно основание и процедури 
за нейното прилагане. 

Източник: ЕСП. 

03 Европейският семестър дава възможност на Комисията, държавите членки
и социалните партньори да водят постоянен диалог помежду си. За да се насърчи 
по-силна ангажираност на ниво държави членки се провеждат задълбочени 
разисквания между Комисията и националните правителства, националните 
органи и заинтересованите страни. Европейският семестър влияе върху 
решенията относно бюджетната и икономическата политика на държавите 
членки. В този контекст Комисията използва своите дискреционни правомощия, 
за да идентифицира най-важните предизвикателства във всяка държава членка. 

04 Стратегията „Европа 2020“ за работни места и растеж2 (стратегията
„Европа 2020“) стартира на 17 юни 2010 г. по време на финансовата 
и икономическата криза. Тя е приемник на Лисабонската стратегия. „Европа 2020“ 
е 10-годишна стратегия, разработена от ЕС в отговор на кризата, която цели 
превръщането на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. 
В каре 1 са показани целите на стратегията „Европа 2020“. В рамките на 
европейския семестър се разглежда постигнатият напредък в изпълнението на 
целите на стратегията „Европа 2020“. Държавите членки се приканват да 

2 Вж. Съобщение на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 от 3.3.2010 г., приложение 1, стр. 30. 
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докладват в своите национални програми за реформи (НПР) напредъка при 
постигането на целите3. 

Каре 1 

Цели на ЕС в стратегията „Европа 2020“ 

o Увеличаване на процента на заетост на населението на възраст 20 – 
64 години от сегашните 69 % на най-малко 75 %. 

o Постигане на поставената цел за инвестиции от 3 % от БВП в НИРД, по-
специално чрез подобряване на условията за инвестиции в НИРД от 
страна на частния сектор и разработване на нов индикатор за следене на 
иновациите. 

o Намаляване на емисиите на въглероден двуокис с най-малко 20 % 
в сравнение с нивата от 1990 г. или, при наличието на подходящи 
условия, с 30 %, увеличаване на дела на възобновяемата енергия 
в нашето крайно енергийно потребление на 20 % и постигане на 
увеличение с 20 % на енергийната ефективност. 

o Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище на 10 % 
от сегашните 15 % и увеличаване на дела на населението на възраст 30 – 
34 години със завършено висше образование от 31 % на най-малко 40 %. 

o Намаляване на броя на европейските граждани, които живеят под 
националните прагове на бедност с 25 %, с което над 20 млн. души ще 
бъдат извадени от ситуацията на бедност. 

Източник: Съобщение на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020, 3.3.2010 г., приложение 1, стр. 30. 

05 Комисията и държавите членки са доразвили европейския семестър 
с течение на времето и освен неговия основен фискален 
и социалноикономически акцент, обсъжда се да се засили акцентът върху 
екологичната устойчивост и върховенството на закона. Годишният обзор на 
растежа на ЕС за 2020 г. показва преориентиране на стратегията на Съюза към 
устойчив растеж. Той определя постигането на Целите на ООН за устойчиво 
развитие (ЦУР) като водеща цел, а Европейския зелен пакт като новата стратегия 
за растеж, като през 2020 г. докладите по държави трябва да съдържат анализ 

                                                      
3 Съобщение на Комисията „Преглед на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2014) 130 final/2, 19.3.2014 г., стр. 18. 
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и мониторинг на ЦУР4. В отделно съобщение Комисията прави преглед на 
начините, по които макроикономическото наблюдение може да допринася за 
набелязването и справянето с определени предизвикателства, свързани 
с върховенството на закона5. 

06 Процедурата на европейския семестър включва следните документи (вж. 
приложение II): 

o Общи насоки за икономическата политика (ОНИП) и Насоки за заетостта 
(НЗ), наричани заедно „интегрирани насоки“ (ИН). Насоките се предлагат от 
Комисията и се приемат от Съвета с цел насочване на политиките на 
държавите членки в тези области. ОНИП не са ограничени в рамките на 
определен период (последните ОНИП са одобрени през 2015 г.), но Насоките 
за заетостта се актуализират или утвърждават отново всяка година. Въпреки 
своя необвързващ и незадължителен характер по отношение на държавите 
членки, насоките дават правно основание Комисията да формулира 
специфични за всяка държава препоръки (СВДП). Освен това Регламентът 
задължава Комисията да наблюдава и проверява тяхното изпълнение. 

o Годишният обзор на растежа (ГОР) е информационен документ, изготвян от 
Комисията и представян като част от Есенния пакет през ноември. В него се 
очертават основните предизвикателства пред ЕС и еврозоната, определят се 
общите икономически и социални приоритети за ЕС и се предоставят на 
държавите членки насоки на равнище ЕС за политиките за следващата 
година. ГОР черпи своите приоритети от други документи, включени 
в Есенния пакет, или други подходящи източници. Например ГОР за 2018 г. се 
основава на речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза за 
2017 г., Европейския стълб на социалните права, Бялата книга за бъдещето на 
Европа, както и на петте последващи документа за размисъл. Той отразява 
също така обсъжданията, проведени с Европейския парламент, Съвета, други 
институции на ЕС, националните парламенти и социалните партньори. 

o Освен ГОР Есенният пакет включва Доклад за механизма за предупреждение 
(ДМП) за процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) и Проект 
на съвместен доклад за заетостта (ПСДЗ). От 2015 г. той вече включва 
и документ, обобщаващ оценката на Комисията относно проектите на 

                                                      
4 Съобщение на Комисията „Годишна стратегия за устойчив растеж за 2020 г.“; 

COM (2019) 650 final, 17.12.2019 г. 

5 Вж. Съобщение на Комисията относно по-нататъшното укрепване на принципите на 
правовата държава в рамките на Съюза; COM (2019) 163 final, стр. 9—12. 
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бюджетни планове за следващата година, представени от държавите – 
членки на еврозоната, както и препоръки за еврозоната. 

o Докладите по държави (ДД) са работни документи, представяни от 
Комисията през февруари всяка година от 2015 г. насам (преди 2015 г. 
Комисията представяше своя работен документ през май и включваше в него 
оценка на НПР, а задълбочените прегледи (ЗП) бяха публикувани отделно 
през април). Те съдържат оценка на икономическото състояние на всяка 
държава членка, както и на напредъка към постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и изпълнението на СВДП. 

o Държавите членки представят програмите за стабилност и за конвергенция 
(ПСК) и националните програми за реформи (НПР) през април всяка година. 
В регламента се изисква ПСК да обхващат фискалните планове, които отчитат 
различни въпроси, свързани с фискалните и макроикономическите 
дисбаланси. Той също така изисква държавите членки да представят 
национални програми за реформи, които очертават техните планове, като 
същевременно взимат предвид различните многогодишни и годишни 
насоки, предоставяни на равнище ЕС, например въпросите, свързани с ПМД, 
стратегията на Съюза за растеж и работни места (стратегията „Европа 2020“), 
Интегрираните насоки (ОНИП и НЗ) и Годишния обзор на растежа. Всяка 
година Комисията публикува и специални указания за формата 
и съдържанието на НПР под формата на писмо, изпращано до държавите 
членки. 

o Работните документи на службите на Комисията (SWD) за превантивната 
част на ПСР се изготвят ежегодно от службите на Комисията през май 
и представят техния анализ на ПСК. Те съдържат всички установени фискални 
рискове и включват информация за фискалните промени и за спазването на 
рамката на фискалните правила на превантивната част на ПСР. 

o Всяка година през май Комисията предлага на Съвета специфични за всяка 
държава препоръки (СВДП), които той одобрява през юли. След това 
Комисията проследява напредъка в тяхното изпълнение и докладва за него 
в докладите по държави през следващата година. При липса на напредък 
или влошаване на ситуацията Съветът след това преценява, въз основа на 
препоръка на Комисията, дали са необходими допълнителни мерки за 
изпълнение (например санкции или други действия, като например решения 
за ограничаване на финансирането от ЕС). 

o Доклади за проследяване на изпълнението: При държавите с установени 
макроикономически дисбаланси се прилага и практиката на специфичен 
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мониторинг на тяхното развитие по отделните политики и специфичните 
препоръки по ПМД. Той се извършва през ноември – декември. Докладите 
на Комисията за мониторинга се обсъждат от комитетите на Съвета и се 
публикуват. Съветът представя заключения относно цялата процедура през 
януари на следващата година. 

07 В приложение III са представени основните промени в графика на 
европейския семестър през периода 2011 – 2018 г. 

08 От 2011 г. насам общо четири държави членки (Ирландия, Португалия, Кипър 
и Гърция) са били изключени от европейския семестър за определени периоди, 
през които са били предмет на програми за макроикономически корекции. По 
този начин се избягва дублиране на препоръките с мерките, определени в тези 
програми. 

Отговорността за европейския семестър е споделена между 
Комисията и държавите членки 

09 Съветът носи крайната отговорност за формулиране на насоки към 
държавите членки въз основа на препоръките на Комисията. Конкретните мерки, 
които трябва да бъдат предприети, са по преценка на националните органи. Това 
право на преценка е необходимо с оглед запазване на политическата 
ангажираност на ниво държави членки (национална, регионална, местна власт). 

10 Комисията има координираща роля, като разполага с правомощия за 
налагане на санкции само във връзка с Пакта за стабилност и растеж 
и Процедурата при макроикономически дисбаланси, и се очаква да следва 
принципите на субсидиарност и пропорционалност. Тя отговаря също за ГОР, за 
докладите по държави и за проектите на СВДП, за стратегията „Европа 2020“, за 
работните документи на службите на Комисията за превантивната част на ПСР, за 
Проекта на съвместен доклад за заетостта, за ЗП и ДМП, както и за всички 
доклади за наблюдението и проследяването на изпълнението. Комисията 
отговаря и за преразглеждането на процеса на всеки пет години и при 
необходимост за изготвянето на препоръки за корекции в него6. 

11 Генералният секретариат на Комисията отговаря за надзора 
и координацията на европейския семестър и координира основната група от 

                                                      
6 Член 12, буква a) от Регламент № 1466/97. 
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генерални дирекции (ГД), която включва ГД „Икономически и финансови 
въпроси“, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. Участието на генералните 
дирекции в рамките на основната група може да се променя съобразно 
приоритетите на процеса на европейския семестър. Екипите по държави 
включват ръководители на екипи от Генералния секретариат и служители от 
различни ГД, както и работещи по европейския семестър служители от 
представителствата на ЕС в държавите членки. 

12 Съветът отговаря за формулирането на насоки към държавите членки. 
Очаква се той да следва препоръките и предложенията на Комисията или да 
обясни позицията си публично, ако не е съгласен7. 

13 Концепцията за национална ангажираност е от ключово значение за процеса 
на европейския семестър. Тя се отнася до степента на ангажираност и напредък, 
които се изискват от държавите членки за осигуряване на по-тясна координация 
на икономическите политики и устойчиво сближаване на техните икономически 
показатели в съответствие с членове 120, 121 и 148 от ДФЕС и разпоредбите на 
регламента. Концепцията беше доразвита с времето в различни съобщения на 
Съвета и на Комисията и в регламента (вж. каре 2). 

Каре 2 

Концепция за национална ангажираност с процеса на 
европейския семестър 

В съответствие с Резолюцията от Люксембург от 1997 г. относно 
координацията на икономическата политика, засилената координация на 
фискалните политики трябва да се придържа към принципа за 
субсидиарност, залегнал в Договора, зачитайки прерогативите на 
националните правителства при определяне на структурните и бюджетните 
им политики, като в същото време се спазват разпоредбите на Договора и на 

                                                      
7 Член 2-а, параграф 3, и член 2-ab, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1466/97. 
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Пакта за стабилност и растеж8. Тази точка беше отново потвърдена 
в предложените изменения на ПСР през 2005 г.9 

През 2011 г. държавите членки отново посочиха, че натрупаният опит 
и допуснатите грешки през първото десетилетие от функционирането на 
Икономическия и паричен съюз показват необходимост от по-добро 
икономическо управление в Съюза, което следва да бъде изградено на 
основата на по-силна национална ангажираност по отношение на 
общоприетите правила и политики, както и на по-стабилна рамка на 
равнището на Съюза за наблюдение на националните икономически 
политики10. 

Държавите-членки са длъжни да следват отправените до тях насоки при 
разработването на своите икономически и бюджетни политики, както и на 
политиките по заетостта, преди да вземат ключови решения относно своите 
национални бюджети за следващите години11 и при изпълнението на 
отправените към тях специфични препоръки. Държавите членки представят 
своите планове и докладват за напредъка си в своите НПР. 

Националната ангажираност включва също така провеждането на диалог 
между Комисията и множество участници в държавите членки на всеки етап 
от цикъла на европейския семестър с редовни мисии до държавите членки на 
политическо и техническо равнище12. 

С цел постигане на по-добра фискална дисциплина и увеличаване на 
националната ангажираност по отношение на фискалните правила на ЕС, 
фискалната рамка на ЕС изисква от държавите членки да създадат 
национални бюджетни рамки и независими фискални институции, които да 
отговарят за наблюдението на спазването на числово изразените фискални 
правила и за оценяване на необходимостта от задействане на коригиращи 
механизми. 

  

                                                      
8 Люксембург, Европейски съвет от 12 и 13 декември 1997 г., Заключения 

(приложение 1) и резолюция на Председателството на Европейския съвет относно 
координацията на икономическата политика на етап 3 от ИПС и по членове 109 
и 109 б), параграф 3 от Договора. 

9 Доклад на Съвета до Европейския съвет — „Подобряване на изпълнението на Пакта за 
стабилност и растеж“, Брюксел, 21 март 2005 г., 7423/05, ИПС 97, ЕКОФИН 104, стр. 4 
от приложението. 

10 Регламент (ЕС) № 1173/2011 за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение 
в еврозоната, преамбюл, параграф 3, 16 ноември 2011 г. 

11 Член 2-а, параграф 3, втора алинея от Регламент № 1466/97. 

12 Член 11, параграфи 1 и 2 от Регламент № 1466/97. 
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Обхват и подход на одита 
14 Основният одитен въпрос е дали Комисията е координирала ефективно 
икономическите и структурните политики съгласно Регламент (ЕС) № 1466/97 за 
европейския семестър, наричан в настоящия доклад „регламента“. Сметната 
палата провери прилагането на регламента от страна на Комисията. Одиторите 
разгледаха рамката за европейския семестър и стратегията „Европа 2020“ 
и свързаните с нея структурни реформи, необходими за подобряване на 
социалната и икономическата устойчивост. 

15 Настоящият доклад е последният от три доклада на Европейската сметна 
палата относно европейския семестър. Първите две измерения на европейския 
семестър — ПСР и ПМД, бяха разгледани в два специални доклада, публикувани 
през 2018 г.13 По-конкретно Сметната палата разгледа следните одитни въпроси: 

а) Достатъчен ли е напредъкът към постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ и ефективна ли е координацията на тази стратегия в рамките 
на европейския семестър? 

б) Насочени ли са специфичните препоръки по държави към приоритетите, 
определени в ГОР и в Интегрираните насоки, и изпълняват ли държавите 
членки своите препоръки „изцяло“ или „в достатъчна степен“? 

в) Стриктно ли се извършва цялостният мониторинг на Комисията върху 
изпълнението на специфичните препоръки по държави и предоставя ли той 
вярна информация? 

г) Изготвила ли е Комисията специфичните препоръки по държави и своята 
препоръка към Съвета въз основа на своите оценки, съдържащи се 
в докладите по държави, и оценките си на националните програми за 
реформи на държавите членки? 

16 Сметната палата извърши подробна проверка на процеса на европейския 
семестър за извадка от шест държави членки (Австрия, Белгия, Финландия, 
Унгария, Италия и Нидерландия) за периода 2011 – 2018 г. (вж. приложение IV 

                                                      
13 Вж. Специален доклад № 3/2018 „Одит на процедурата при макроикономически 

дисбаланси (ПМД)“ на ЕСП и Специален доклад № 18/2018 „Постигната ли е основната 
цел на превантивната част на Пакта за стабилност и растеж?“ на ЕСП. 
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относно избора на държави членки в извадката). Където беше уместно, Сметната 
палата разгледа и други държави членки. 

17 Одитните критерии на Сметната палата произтичат от: 

а) изискванията на правната рамка, по-специално на Регламент (ЕО) № 1466/97 
относно европейския семестър; 

б) стратегията „Европа 2020“ и направените от самата Комисия прегледи на 
процеса или на нейния предшественик – Лисабонската стратегия; 

в) вътрешните насоки на Комисията относно изготвянето на различни оценки 
и доклади, предоставени на нейните собствени бюра по държави или на 
държавите членки; 

г) документи, издадени от редица институции на ЕС и други международни 
организации, или които са резултат от изследвания за установяване на добри 
практики. 

18 Сметната палата извърши преглед на цялата документация (напр. ГОР, 
доклади по държави, НПР, СВДП, доклади за проследяване на изпълнението) 
през два цикъла (2014 г. и 2016 г.) за всяка държава членка от извадката, за да се 
разбере как функционира процесът и дали/как информацията в различните 
документи се допълва по ефективен и рационален начин. 

19 Нашите основни партньори бяха генералният секретариат на Комисията, 
който отговаря основно за координирането на процеса и на основните генерални 
дирекции (т.е. ГД „Икономически и финансови въпроси“, ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“). 

20 Настоящият одит беше приключен преди избухването на кризата, свързана с 
COVID-19, затова в него не се разглеждат развитията и промените в политиката, 
възникнали в отговор на пандемията. 
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Констатации и оценки 

Задоволителен напредък в постигането на целите на 
стратегия „Европа 2020“ 

Шест от поставените осем цели за „Европа 2020“ има вероятност да 
бъдат изпълнени, но целите за намаляване на бедността и за 
научноизследователска дейност няма да бъдат изпълнени 

21 Стратегията „ Европа 2020“ определя осем цели за държавите членки. 
Напредъкът в постигането на целевите стойности на стратегията „Европа 2020“ 
като цяло е положителен по отношение на общите за ЕС цели, но варира за 
отделните държави членки (вж. приложение V). На равнище ЕС има вероятност 
през 2020 г. да бъдат постигнати целите в областта на заетостта, енергетиката 
и образованието. Въпреки това напредъкът към постигането на целите за 
намаляване на бедността е засегнат от финансовата криза от 2008 г., а напредъкът 
в държавите членки по отношение на разходите за научноизследователска 
и развойна дейност (НИРД) е ограничен (вж. фигура 1 и приложение V). 
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Фигура 1 — Показатели на „ЕС 2020“, използвани за измерване на 
напредъка към постигането на целите между 2008 и 2018 г. 

 
Бележка: Използват се два показателя за измерване на първичното и крайното потребление на 

енергия с оглед оценка на напредъка към постигане на целта за увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. 

Източник: Евростат. 

22 Броят на лицата, изложени на риск от бедност или социално изключване, се 
е увеличил в годините непосредствено след кризата (от 116 млн. през 2008 г. на 
122 млн. през 2012 г.) и започва да намалява след 2012 г. в съответствие 
с възстановяването на икономиката като цяло (от 122 млн. през 2012 г. на 109,2 
млн. през 2018 г.)14. Целта на стратегията „Европа 2020“ обаче е 20 млн. души да 
бъдат изведени от бедност или социално изключване, спрямо броят им през 
2008 г., за да се достигне нивото от 96,1 млн. души до 2020 г. 

23 По отношение на НИРД, заложената в Лисабонската стратегия през 2000 г. 
цел е увеличаване на разходите за НИРД на 3 % от БВП във всяка държава членка 
и превръщане на ЕС в най-конкурентоспособната и динамична икономика в света, 
основана на знанието, до 2010 г. Тази цел не е постигната. Стратегията „Европа 
2020“ поставя същата цел от 3 %, но за ЕС като цяло и позволява на държавите 

                                                      
14 2008 г. е първоначалният референтен период, спрямо който са определени цели. 

Равнище на заетост

Разходи за НИРД

Емисии на парникови 
газове

Дял на енергията от 
възобновяеми източници 

в брутното крайно 
потребление на енергия

Първично потребление на 
енергия

Крайно потребление на 
енергия

Лица, преждевременно 
напускащи системата на 
образование и обучение

Лица, завършили висше 
образование

Лица, изложени на риск 
от бедност или социално 

изключване 

Цели на стратегията „Европа 2020“ 2008 г. Последни данни (2016/2017 г.)
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членки да определят свои собствени национални цели. Националните цели 
варират значително, както е показано на фигура 2. 

Фигура 2 — Разходи за научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД) през 2008 г. и 2018 г. и цел за НИРД на стратегията „Европа 
2020“ по държави членки 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат; Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of 
performance [rd_e_gerdtot]; 31 януари 2020 г. 

Забележка: Целта на Чехия в областта на научните изследвания и развойната дейност се отнася 
само до държавните разходи за тази област (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Archive:Europe_2020_indicators_-_research_and_development). 

24 За десетгодишния период 2000—2010 г. е достигнато равнище 1,93 % от БВП, 
което представлява увеличение само с 0,16 процентни пункта. През следващите 8 
години в рамките на стратегията „Европа 2020“ разходите са се увеличили до 
2,12 % от БВП през 2018 г., което представлява допълнително увеличение от само 
0,19 процентни пункта (вж. фигура 3). 
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Фигура 3 – Брутни национални разходи за НИРД в ЕС-28 (процент от 
БВП) 

 
Източник: Европейска сметна палата въз основа на данни на Евростат. 

Комисията не е отправила достатъчно препоръки по отношение на 
справянето с бедността и научните изследвания в някои държави 
членки 

25 От 2011 г. до 2016 г. Комисията е издала препоръки за 14 държави членки, 
които пряко са насочени към въпросите на бедността. Извършеният от одиторите 
анализ обаче установи случаи, в които това не е направено, когато ситуацията се е 
влошила. Например в таблица 2 е показано, че през 2016 г. не са отправени 
конкретни препоръки, засягащи бедността, за 11 от 18 държави членки, в които 
броят на лицата, живеещи в бедност и социално изключване, е нараснал 
(в различна степен) в сравнение с нивата отпреди кризата. 

1,77 % 1,93 % 2,12 %

3 %

2000 г. 2010 г. 2018 г.
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Брутни национални разходи за НИРД (% от БВП)

Цел на „Европа 2020“
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Таблица 2 — Държави членки, за които през 2016 г. не са издадени 
специфични препоръки, свързани с намаляването на бедността 

ДЧ* Брой лица Процентни пунктове 

BE + 145 000 + 0,4 

CY + 53 000 + 4,1 

DK + 119 000 + 1,6 

FI + 17 000 - 0,1** 

FR + 390 000 0,0 

LU + 24 000 + 3,5 

MT + 18 000 + 3,7 

NL + 319 000 + 1,6 

PT + 106 000 + 1,5 

SE + 224 000 + 0,8 

UK + 1 202 000 + 0,9 

* Гърция е изключена, тъй като през 2016 г. страната не е обхваната от процеса на европейския 
семестър, защото изпълнява третата програма за икономически корекции (2015 – 2018 г.). 

** Въпреки лекия спад в процентни пунктове на хората, изложени на риск от бедност или 
социално изключване, Финландия е включена, тъй като там е регистрирано увеличение на броя на 
хората (основен показател за стратегията „Европа 2020“). 

Източник: Евростат за данните за бедността или социалното изключване; База данни CESAR на 
Комисията за класификацията на СВДП. 

26 Комисията е отправила редица препоръки за справяне с бедността чрез 
мерки в области като заетост, усвояване на умения, учене през целия живот, 
грижи за децата и интеграция на пазара на труда на маргинализирани преди това 
граждани. Въпреки това одиторите считат, че предвид определената в стратегията 
„Европа 2020“ цел и въздействието на финансовата криза върху темпа на 
напредък е трябвало да бъдат включени повече специфични препоръки, които да 
са пряко насочени към мерки за намаляване на бедността. 

27 В отговор на високата безработица Комисията въвежда няколко значими 
мерки, финансирани чрез бюджета на ЕС, например такива, насочени към 
региони с високи равнища на младежка безработица. Въпреки тези усилия между 
2008 г. и 2018 г. нивото на бедност, измерено чрез показателя „риск от бедност“, 
е отбелязало значителни различия между отделните възрастови групи. Рискът от 
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бедност се е увеличил значително за възрастовата група 18 – 24 години и е 
намалял значително за поколението на възраст над 65 години. В резултат на това 
разликата в бедността между тези две възрастови групи достига 7 процентни 
пункта през 2018 г. в сравнение с едва 1 процентен пункт през 2008 г.15 (вж. 
фигура 4). Евростат определя показателя като дял на лицата с приравнен 
разполагаем доход под прага на риска от бедност, който е определен на 60 % от 
средния национален приравнен разполагаем доход (след социалните 
трансфери)16. 

Фигура 4 – Лица, изложени на риск от бедност, дължаща се на ниски 
доходи, по възрастови групи в ЕС-27, 2008 – 2017 г. (процент от 
общото население) 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age 
and sex, проучвания на EU-SILC и ECHP [ilc_li02], актуализирани на 31 януари 2020 г. 

                                                      
15 Вж. също докладната записка от обсъждане в службите на МВФ, озаглавена Inequality 

and poverty across generations in the EU („Неравенство и бедност между поколенията 
в ЕС“), януари 2018 г. 

16 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1& pcode = 
ttessi012 & language = bg?. 
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28 Редица скорошни събития, настъпили по време на одита, продължават да 
засилват вниманието както към заетостта, така и към бедността: 

o през 2017 г. беше приет Европейският стълб на социалните права, съдържащ 
20 принципа, одобрени от Европейския парламент, Съвета и Комисията17; 

o в контекста на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 г. 
лидерите на ЕС се ангажираха да намалят най-малко наполовина процента 
на хората, живеещи в бедност, във всичките ѝ измерения, наред с други цели 
за устойчивост (изменение на климата)18; 

o в своята Програма за Европа председателят на Комисията заявява, че иска да 
съчетава социалното с пазарното измерение в икономиката, като предлага 
план за действие за цялостно изпълнение на Европейския стълб на 
социалните права, и посочва, че европейският семестър следва да бъде 
пренасочен, за да се превърне в инструмент, който да интегрира Целите на 
ООН за устойчиво развитие19. 

29 Европейският семестър има потенциала да бъде важен процес на 
координиране на политиките за намаляване на бедността по различни начини: 
чрез осигуряване на подходящи фискални буфери за оказване на подкрепа по 
време на криза и непосредствено след нея; като отправя препоръки към всички 
държави, в които равнищата на бедност са високи или се влошават; и чрез 
допълнително укрепване на връзката между специфичните за всяка държава 
препоръки и бюджетната подкрепа за насърчаване на реформите. 

30 По отношение на научноизследователската и развойната дейност Сметната 
палата констатира, че Комисията не е отправила СВДП към всички държави 
членки, които не са постигнали напредък в достигането на националните си 
целеви стойности за разходите в тази област. Например през 2017 г. не са 

                                                      
17 Препоръка на Комисията от 26.4.2017 г. относно Европейския стълб на социалните 

права, C(2017) 2600 final. 

18 Резолюция, приета от Общото събрание на ООН, “Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”; A/RES/70/1; 25.9.2015 г. 

19 Политически насоки за следващата Европейска комисия за периода 2019—2024 г. 
„Съюз, който се стреми към повече — моята програма за Европа“, от президента 
Ursula von der Leyen по време на нейната кандидатура; 
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формулирани съответните СВДП за 17 такива държави членки (вж. таблица 3 
в приложение VI). 

31 На световно равнище ЕС изостава от други развити икономики като САЩ,
Япония и Южна Корея. Китай напредва с бързи темпове в областта на НИРД (вж. 
фигура 5). В настоящия контекст на засилена конкуренция от страна на други 
глобални участници е необходимо да се направи повече в тази област в рамките 
на европейския семестър и извън него. Въпреки че държавите членки са запазили 
нивото на своите публични разходи за НИРД, бизнес секторът изостава по 
отношение на тези разходи и е секторът с най-голям потенциал за напредък 
в бъдеще20. 

Фигура 5 — Разходи за НИРД като процент от БВП за ЕС в сравнение 
с други глобални участници 

Източник: Европейска сметна палата въз основа на данни на Евростат. 

20 Вж. фигура 2 на стр. 4 от Стратегическите бележки на ESPC, Европейска комисия, брой 
6/2015. 
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Европейският семестър е започнал да пренасочва вниманието си 
към целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) 

32 Комисията е започнала да наблюдава напредъка на националните политики 
към постигането на целите за устойчиво развитие, като е включила ново 
приложение („Е”), съдържащо статистическа оценка на тенденциите във връзка 
с ЦУР в държавите членки през последните 5 години въз основа на набора от 
показатели на Евростат за целите на ЕС за устойчиво развитие. Комисията също 
така започна да издава специфични за всяка държава препоръки във връзка 
с ЦУР. Тези неотдавнашни препоръки за отделните държави не бяха обхванати от 
одитната дейност на Сметната палата. 

33 По същия начин Сметната палата установи, че ограничен брой случаи са 
свързани с третиране в докладите по държави на въпроси относно 
върховенството на закона, като например независимост на съдебната власт, 
корупция, конфликт на интереси и свобода на медиите. Това са добри примери за 
приноса, който европейският семестър може да даде в областта на 
върховенството на закона. 

Процентът на изпълнение на специфичните препоръки по 
държави „изцяло“ или „в значителна степен“ е нисък, 
а мониторингът на Комисията невинаги е пълен 

Повече от две трети от специфичните препоръки по държави са 
отбелязали поне „известен напредък“ в изпълнението, но процентът 
на изпълнените „изцяло“ или „в значителна степен“ препоръки от 
страна на държавите членки е нисък 

34 Комисията е създала вътрешна база данни, наречена CESAR, която съдържа 
изготвени от различни генерални дирекции оценки относно степента на 
изпълнение на специфичните препоръки по държави. Съгласно базата данни през 
периода 2011 – 2017 г. 1,6 % от СВДП са поставени в категорията „изцяло 
изпълнени“ в рамките на една година от формулирането им, докато „значителен 
напредък“ е постигнат в 4,6 % (вж. фигура 6 и каре 3). По-голямата част от СВДП 
са поставени в категориите „известен напредък“ (50,9 %) или „ограничен 
напредък“ (35,5 %). СВДП често са поставени в категорията „известен напредък“ 
след приемането на мерки или реформи от националните парламенти или 
с министерски решения. 
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Фигура 6 — Годишни оценки на статуса на изпълнение на 
специфичните за всяка държава препоръки 

 
Източник: ЕСП, Годишна оценка 2011—2017 г. въз основа на базата данни CESAR на Комисията. 

35 Въпреки че това представлява важна стъпка в работата по отношение на 
специфичните препоръки по държави, оценката на Комисията правилно 
отбелязва, че все още е необходим сериозен обем работа от страна на държавите 
членки. Това говори, че макар европейският семестър да представлява добра 
координационна платформа за наблюдение на напредъка, държавите членки не 
са изпълнили в достатъчна степен отправените им препоръки, за да се справят 
с набелязаните структурни проблеми. 
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Каре 3 

Степени на изпълнение, определени от Комисията 

В началото на европейския семестър през 2011 г. оценката на СВДП се е 
извършвала въз основа на три категории оценки, а именно „липса на 
напредък“, „частично изпълнени“ и „изцяло изпълнени“. След два цикъла на 
семестъра категориите оценки са доуточнени и техният брой е увеличен на 
пет: „липса на напредък“, „ограничен напредък“, „известен напредък“, 
„значителен напредък“ и „изцяло изпълнени“. 

Категорията „известен напредък“ се използва, когато държавата членка е 
приела мерки, които са отчасти в отговор на СВДП и/или които са насочени 
към СВДП, но все още е необходима значителна работа за пълното 
изпълнение на СВДП, тъй като са изпълнени само няколко от мерките. 
Например дадена мярка или мерки са приети от националния парламент или 
с министерско решение, но няма решения за изпълнение. 

Категорията „ограничен напредък“ се използва, за да се опише, че държавата 
членка е обявила определени мерки, но те изпълняват СВДП само 
в ограничена степен; и/или е представила законодателни актове 
в правителствения или законодателния орган, но те все още не са приети и е 
необходима значителна допълнителна незаконодателна работа, за да бъде 
изпълнена СВДП; представила е незаконодателни актове, но не е предприела 
последващи действия по отношение на необходимото им прилагане с оглед 
на изпълнението на СВДП. 

36 През май 2017 г. Комисията въведе многогодишна оценка, в рамките на 
която се преценява за по-дълъг период от време дали се изпълняват СВДП. 
В многогодишната оценка се обхващат онези специфични препоръки по държави, 
които са в процес на изпълнение, но отнемат повече от една година, за да бъдат 
изпълнени. Въпреки това за периода 2011 – 2018 г. многогодишната оценка 
показва, че все още 9 % от СВДП могат да бъдат поставени в категорията „изцяло 
изпълнени“, докато „значителен напредък“ е постигнат в 17 % (вж. фигура 7). 
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Фигура 7 — Многогодишни оценки на статуса на изпълнение на 
специфичните препоръки по държави 

 
Източник: ЕСП, Многогодишна оценка въз основа на Съобщение на Комисията „Европейски 
семестър 2019 г.: специфични за всяка държава препоръки“; COM(2019) 500 final; 5.6.2019 г. 

37 Ако след изтичането на срока държава членка не е реагирала по подходящ 
начин на препоръка за политиката или развива политика в противоречие на 
дадените съвети, Комисията може да издаде политическо предупреждение21. 
Освен това Комисията може да предприеме допълнителни мерки, ако държавите 
членки не предприемат действия по отправените към тях специфични 
препоръки22. За извадката от одитирани СВДП Комисията не е препоръчала 
конкретни мерки, въпреки че редица СВДП са били повтаряни в продължение на 
няколко години поради тяхното бавно или само частично изпълнение на 
равнището на държавите членки. 

Комисията не документира цялостно своя мониторинг на 
изпълнението на СВДП 

38 Сметната палата извърши оценка на информацията, записана в CESAR, за да 
определи качеството и надеждността на процеса на наблюдение, който служи за 
основа на докладите на Комисията. Одиторите констатираха, че в няколко случая, 
                                                      
21 Съгласно член 121, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

22 Съгласно член 2-а, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕС) № 1466/97. 
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идентифицирани в одитната ни извадка (19 от общо 202 многогодишни оценки), 
съответните ГД не са документирали своите оценки в CESAR или не са включили 
информация за определени компоненти от СВДП (компонентите са различни 
елементи, които се съдържат в една СВДП). CESAR е полезен инструмент за 
наблюдение на изпълнението на СВДП, но, за да бъде постигната максимална 
полза от него, е необходимо да се използва по-пълна информация. 

39 Извършената от Сметната палата проверка на наблюдението на 
изпълнението на СВДП в последващите доклади по държави и другите доклади, 
изготвени от Комисията, показва често прегрупиране на компонентите на СВДП. 
Това затруднява сравняването на темпа на напредък или изпълнението за 
различните години. 

40 С изключение на базата данни CESAR на Комисията, която е за вътрешно 
ползване и не е подходяща за публикуване, и публикувания от Комисията 
многогодишен преглед, не съществува друга публично достъпна консолидирана 
база данни за бърза справка относно СВДП по години и техния съответен етап на 
изпълнение през годините. 

Недостатъчно обвързване на разходите от бюджета на ЕС 
с изпълнението на СВДП 

41 Съгласно общите разпоредби относно Европейските структурни 
и инвестиционни фондове (ЕСИФ)23, използването на тези средства следва да е 
обвързано с целите на европейския семестър и, по-специално, със СВДП. 
Проучване24, извършено през 2018 г. по поръчка на Комисията, показва степента, 
до която ЕСИФ са допринесли за изпълнението на СВДП (вж. каре 4). 

                                                      
23 Членове 15 и 96 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд 
и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета. 

24 Доклад, изготвен от Ismeri Europa по поръчка на Комисията, Support of European 
Structural and Investment (ESI) Funds to the implementation of the Country Specific 
Recommendations and to structural reforms in Member States, 2018 г. 
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Каре 4 

Извадки от основните констатации относно подкрепата от ЕСИФ 
за изпълнението на СВДП през периода 2012—2015 г. 

o Приблизително 240 млрд. евро от общо 281 млрд. евро по линия на 
ЕФРР, ЕСФ и КФ са отпуснати за финансиране на значими за фонда 
СВДП/структурни предизвикателства. С други думи 85,1 % от общия 
размер на средствата по тези фондове са насочени към 
предизвикателства, свързани със специфичните за отделните фондове 
СВДП или структурни предизвикателства (раздел 6.2.1., точка 2, стр. 124). 

o Държавите членки са отделили между 38 % (напр. Германия) и 100 % 
(напр. Латвия и Люксембург) от средствата си по европейските 
структурни и инвестиционни фондове за СВДП (раздел 6.2.1, точка 5, 
стр. 124). 

o Липсва яснота и конкретика във връзките между програмните документи 
и структурните реформи. Споразуменията за партньорство 
и оперативните програми не изясняват как фондовете ще подкрепят 
тяхното изпълнение, цели и срокове (раздел 6.2.1, точка 6, стр. 124). 

o Данните показват, че средствата се използват за осъществяване на 
структурни реформи и допринасят за изпълнението на СВДП. Тези 
доказателства обаче не са достатъчни, за да се прецени дали 
интервенциите до момента са били подходящи и дали резултатите от тях 
допринасят за необходимите промени (раздел 6.2.2, точка 4, стр. 125). 

42 Усилията за подкрепа на изпълнението на структурните реформи чрез 
финансови стимули от бюджета на ЕС датират от Общите насоки за 
икономическата политика от 1997 г. (ОНИП) (във връзка с реформите на пазара на 
труда). Всички съответни СВДП са били взети предвид при програмирането на 
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. 
чрез предварителните условия и/или целевите инвестиции. От 2016 г. насам 
докладите по държави предоставят информация относно приноса на бюджета на 
ЕС за справяне със структурните предизвикателства. Като се има предвид, че 
изпълнението все още продължава, ще отнеме повече време да се оценят 
резултатите от тези инвестиции. 
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43 В становище относно общите разпоредби за фондовете по политиката на 
сближаване25 одиторите отправят препоръки за начина, по който подкрепата от 
бюджета на ЕС за изпълнението на СВДП може да стане по-ефективна в бъдеще. 
По-специално одиторите препоръчват СВДП да бъдат ясни, недвусмислени 
и приложими, за да се използват добре разпоредбите, предложени в член 15 от 
проекта за регламент за общоприложимите разпоредби (РОР). Те препоръчват 
също така Комисията да включи разпоредби за оценка на изпълнението на 
критериите, отнасящи се до съответните СДВП, свързани с член 11(2) и 11(4) от 
проекта за регламент за общоприложимите разпоредби. 

44 През 2015 г. е създадена Служба за подкрепа на структурните реформи 
(SRSS) — ново звено, което предоставя техническа помощ на държавите членки 
при разработването и осъществяването на техните структурни реформи. През 
2017 г. Комисията предлага да бъдат въведени финансови стимули за 
насърчаване на структурните реформи26, а през 2018 г. тя предлага 25 млрд. евро 
от МФР за периода 2021—2027 г. да се предоставят като част от средствата по 
новата Програма за подкрепа на реформите. Към момента на одита 
предложението на Комисията все още не беше преминало през законодателната 
процедура и интегрирането на предложената Програма за подкрепа на 
реформите би могло да допринесе за подобряване на изпълнението на СВДП. 

СВДП са насочени към съществуващи рискове, но не се 
обяснява в достатъчна степен защо определени реформи 
трябва да се приоритизират повече спрямо други 

Броят на СВДП и техните компоненти е намалял след 2015 година 

45 Решението на Комисията от 2015 г. да рационализира СВДП е довело до 
намаляване на средния брой на компонентите на СВДП за държавите членки от 
                                                      
25 Становище № 6/2018 на ЕСП във връзка с предложението за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, 
Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови 
правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ 
и инструмента за управление на границите и визите; точки 31—34 и препоръка 4, 
точки 36—39 и препоръка 9. 

26 „Документ за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз“ 
на Комисията, COM(2017) 291 от 31.5.2017 г., стр. 24. 
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20 през 2014 г. на 12,5 през 2019 г. Въпреки стремежа към подобряване на 
насочеността на СВДП за сметка на намаляването на броя на препоръките, през 
последните години одиторите забелязват, че отделни препоръки се отнасят до 
редица несвързани помежду си измерения на политиката или обхващат широк 
набор от политики (вж. фигура 8 и каре 5). 

Фигура 8 — Среден брой на СВДП и техните компоненти по държави 
членки, 2011—2019 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни от CESAR. 

Каре 5 — 

Примери за разнородни проблеми в одитната извадка от СВДП 
за 2016 г. 

СВДП 3 за Нидерландия е насочена към реформите на втория стълб на 
пенсионната система, изкривяванията на пазара на недвижими имоти, 
тенденцията на задлъжняване на домакинствата и възможността за 
приспадане на лихвите по ипотечните кредити. 

СВДП 2 за Италия е насочена към реформите в публичната администрация, 
борбата с корупцията и прекомерната продължителност на производствата 
в областта на гражданското правосъдие. 

СВДП 2 за Унгария се отнася до данъците в конкретни сектори, данъчната 
тежест за лица с ниски доходи, прозрачността на обществените поръчки, 
рамката за борба с корупцията и рестриктивните разпоредби в секторите на 
услугите и търговията на дребно. 
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СВДП 3 за Финландия се отнася до политиките на конкурентоспособност 
в секторите на услугите и търговията на дребно, политиките за насърчаване 
на предприемачеството и инвестициите и административната 
и регулаторната тежест. 

СВДП 2 за Белгия е свързана с политиките за насърчаване на нарастването на 
заплатите, активните политики на пазара на труда, образованието 
и професионалното обучение, както и интеграцията на мигранти. 

СВДП 1 за Австрия е насочена към фискалните цели, свързани с Пакта за 
стабилност и растеж, насочени към постигането на средносрочната бюджетна 
цел, устойчивостта на системите за здравеопазване и пенсионно осигуряване, 
фискалната отговорност на различните управленски равнища. 

Интегрираните насоки служат за определяне на приоритети, но 
Комисията не докладва относно тяхното изпълнение 

46 Сметната палата констатира, че приоритетите, определени в ежегодните 
документи с насоки за държавите членки в Годишният обзор на растежа (ГОР) 
и в СВДП като цяло са свързани с Общите насоки за икономическата политика 
(ОНИП) и Насоките за заетостта (НЗ), общо наричани „Интегрирани насоки“ (ИН). 
Въпреки че в съображенията на СВДП се използва общо позоваване, в отделните 
СВДП не се уточнява предварително с кои от приоритетите на ГОР и ИН са 
свързани те (вж. фигура 9). 

47 Не е изготвяна последваща оценка относно степента на съобразяване от 
страна на държавите членки, при изпълнението на СВДП и всички съответни 
национални политики, с определените в Интегрираните насоки приоритети, както 
се изисква от регламента27. Такава последваща оценка би предоставила ценна 
обратна информация относно следването на приоритетите в Интегрираните 
насоки. 

                                                      
27 В член 2а, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1466/97 се изисква надзор на 

прилагането на общите насоки за икономическите политики и преглед на прилагането 
на насоките за заетостта. 
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Фигура 9 — Липса на ясна проследимост и обратна връзка между 
различните равнища на целеполагане в рамките на европейския 
семестър 

 
Източник: ЕСП. 

В СВДП са отразени рисковете, установени в докладите по държави, 
но приоритизирането не е ясно аргументирано 

48 В докладите по държави се съдържа информация за основните 
макроикономически и структурни рискове и слабости, установени от екипите по 
държави, и се докладва за мерките на политиката, които се разглеждат от 
държавите членки. Като цяло те представляват солидна база за формулирането 
на СВДП. 

49 В началото на всяка СВДП се излага съображение, което изяснява мотивите 
за формулиране на препоръката. Одиторите разгледаха съображенията в СВДП от 
одитната извадка и констатираха, че: 

а) не е посочена аргументация за логиката на приоритизиране при подбора на 
определени въпроси, нито обосновка на изключването на други въпроси, 
изложени преди това в докладите по държави, а също така липсва обяснение 
за липсата на онези СВДП от предходни години, които не са били изцяло 
изпълнени; 
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води до напредък в 
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Общи насоки за икономическата 
политика и Насоки за заетостта 

(ОНИП и НЗ)

Годишен обзор на растежа (ГОР), 
Доклад за механизма за 
предупреждение (ДМП), 

Съвместен доклад за заетостта 
(СДЗ)

Доклади по държави (ДД) и 
работни документи на службите на 

Комисията (SWD)

Специфични за всяка държава 
препоръки (СВДП)
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б) не е налице позоваване от страна на държавите членки в техните НПР 
относно потвърждаването или поемането на ангажимент относно конкретни 
реформи или препоръки; 

в) не е посочено обяснение на начина, по който СВДП си взаимодействат (т.е. 
дали си противоречат или са взаимозависими). 

50 Предложенията за СВДП се формулират чрез вътрешен процес, координиран 
от Генералния секретариат, и след обмен на мнения с държавите членки по 
различни въпроси. Въпреки провеждането от Комисията на задълбочен анализ 
и многократно обсъждане с държавите членки, одиторите не откриха критерии, 
въз основа на които дадени въпроси са били приоритизирани и отразени в СВДП, 
а други не. Критериите и обосновката за подбора на предложените СВДП не са 
документирани ясно. 

51 Осъществимостта на СВДП зависи също така от определянето на 
реалистични срокове за изпълнение. В насоките на Комисията е посочено, че 
очакваният срок за изпълнение на СВДП е между 12—18 месеца, но в отделните 
СВДП не се уточняват конкретни срокове, които държавите членки трябва да 
спазят. Одиторите отбелязаха, че за изпълнението на някои СВДП е необходим 
срок, по-дълъг от обичайните 12—18 месеца, поради което редица СВДП се 
повтарят през няколко години. 

52 Осъществимостта може също да зависи от това, дали те са подкрепени 
с достатъчно финансови средства, за да бъдат изпълнени на национално 
равнище. Сметната палата установи редица случаи, в които СВДП не включват 
никаква информация за необходимите за тяхното изпълнение финансови ресурси 
(вж. каре 6). 



 36 

 

Каре 6 

Примери за СВДП от одитната извадка, в които липсва 
информация за финансовите средства, необходими за тяхното 
изпълнение 

При изготвянето на СВДП 2 за Белгия през 2015 г. Комисията е приела, че 
страната разполага с достатъчно ресурси за финансиране на данъчната 
реформа, като пренасочва тези данъци от труда към други компоненти. След 
нейните последващи двустранни срещи с държавите членки става ясно, че е 
налице недостиг на финансиране в размер на около 1,5 % от БВП за 
данъчната реформа, което намалява осъществимостта на тази реформа от 
гледна точка на ресурсите. 

В случая на СВДП за Финландия за 2013 г. и 2015 г. информацията за повечето 
от обявените реформи не е достатъчно подробна, за да позволи 
извършването на правилна оценка, или липсват необходимите подробности, 
за да се разбере тяхното въздействие. Само в няколко случая мерките са 
остойностени по отношение на бюджетните икономии или разходи. 

В случая на СВДП за Нидерландия за 2013 г. и 2015 г. Сметната палата не 
откри никакви коментари в НПР по отношение на финансовата 
осъществимост на СВДП. 

За Унгария Сметната палата не откри текст в НПР по отношение на 
финансовата осъществимост на СВДП. 

Националните програми за реформи (НПР) невинаги предоставят 
обратна информация за приоритетните цели на ЕС, нито по какъв 
начин са ангажирани заинтересованите страни на национално ниво 

53 Регламентът изисква от държавите членки да представят НПР и програма за 
стабилност или конвергенция, а от Комисията — да изготви оценка за тях28. 
Комисията прави преглед на представените документи преди финализирането на 
СВДП, както се посочва и в съображенията на СВДП. Сметната палата установи 
обаче, че Комисията не е изготвила оценка на степента на изпълнение на СВДП, 
докладвана от държавите членки, нито на начина, по който те възнамеряват да се 
справят с важни икономически и свързани със заетостта предизвикателства или 
недостатъци във връзка с целите на стратегията „Европа 2020“. 

                                                      
28 Член 2-а, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1466/97. 
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54 Освен това участието на местните и регионалните органи в европейския 
семестър – включително в разработването и изпълнението на НПР – нито е 
задължително, нито е официално организирано от държавите членки. Местните 
и регионалните органи не се приемат като партньори в процеса, въпреки че 
значителна част от СВДП не могат да бъдат напълно изпълнени без тяхното 
активно участие. Например местните и регионалните органи отговарят за повече 
от половината публичните инвестиции в ЕС29. Комисията обаче често не 
предоставя коментари относно липсата на консултации с местните 
и регионалните органи и с други заинтересовани страни. 

55 В допълнение, нашата преглед на представените за 2014 г. и 2016 година 
НПР установи случаи, в които НПР не предоставят информация, както се изисква 
в насоките, издадени от Комисията (вж. каре 7). 

Каре 7 

Примери за НПР, които не предоставят обратна информация, 
както се изисква в насоките на Комисията 

Сметната палата установи, че предложените в НПР мерки не съответстват на 
приоритетите, определени в Годишния обзор на растежа или Интегрираните 
насоки (например НПР за 2014 г. и 2016 г. на Австрия, Белгия, Унгария, 
Нидерландия и Финландия и НПР за 2016 г. на Италия). 

Одиторите установиха, че някои приоритети на ГОР, които са важни за 
съответната държава членка, не са взети под внимание в самата НПР (напр. 
в НПР за 2016 г. на Италия изобщо не се споменават такива важни въпроси 
като подновяването на инвестициите, програмата в областта на цифровите 
технологии или съчетаването на гъвкавост и сигурност). 

Установено беше също, че НПР от извадката имат слабости по отношение на 
докладването за състоянието на икономиката и заетостта, основните 
предизвикателства и стратегическите отговори на тези предизвикателства, 
като такова липсва в ясна и обобщена форма в уводните раздели, както се 
изисква от насоките; обикновено тези теми са включени само в основния 
текст (напр. Унгария (2014 г., 2016 г.), Нидерландия (2016 г.). 

                                                      
29 Европейски комитет на регионите, Становище „Усъвършенстване на управлението на 

европейския семестър: Кодекс на поведение за участието на местните и регионалните 
власти“, 123-а пленарна сесия, 11 – 12 май 2017 г. 
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56 По време на одита Сметната палата не откри записи, документиращи 
оценката на Комисията относно НПР. Освен това Комисията не предоставя на 
държавите членки официална обратна информация в писмен вид относно 
липсваща информация в техните НПР. 
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Заключения и препоръки 
57 Европейският семестър е важен процес на координиране на политиките, 
който осигурява солиден годишен икономически анализ за всички държави 
членки и важни насоки за икономическата и социалната политика на ЕС, 
годишните приоритети и специфичните за всяка държава препоръки. Той 
обхваща широк набор от фискални, икономически, социални и свързани 
с устойчивостта измерения и свързаните с тях процедури. 

58 Комисията извършва задълбочена работа и използва своята преценка, за да 
установи кои са най-важните предизвикателства във всяка държава членка. 
Въпреки обширната работа, извършена от ЕС и държавите членки в рамките на 
този процес на координация, одиторите заключават, че държавите членки имат 
нисък процент на изпълнение „изцяло“ или „в значителна степен“ на 
специфичните за всяка държава препоръки. Освен това те заключават, че 
Комисията не е използвала всички съществуващи разпоредби в Регламента 
с оглед подобряване на изпълнението на специфичните за всяка държава 
препоръки, когато не е постигнат значителен напредък в продължение на 
няколко години в изпълнението на някои от тях. 

59 Напредъкът в постигането на целевите стойности на стратегията 
„Европа 2020“ като цяло е положителен за ЕС, но варира при отделните държави 
членки. На равнище ЕС шест от осемте цели, сред които една, свързана със 
заетостта, три — с енергетиката и две — с образованието, вероятно ще бъдат 
постигнати до 2020 г., но не и тези, свързани с намаляването на бедността 
и провеждането на научноизследователска и развойна дейност. В същото време 
Сметната палата констатира, че Комисията не е акцентирала достатъчно върху 
необходимостта от действия в изготвените СВДП за онези държави членки, които 
са далече от постигането на целите си в тези области (вж. точки 21—31). 
Съобразяването с екологичната устойчивост и въпросите на правовата държава 
в рамките на европейския семестър са важни аспекти на бъдещето развитие (вж. 
точки 32—33). 
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Препоръка 1 — Да се засили акцентът върху социалните 
и научноизследователските измерения в процеса на 
европейския семестър 

Комисията следва да съсредоточи усилията си върху: 

а) намаляването на бедността в рамките на процеса на европейския семестър, 
чрез формулиране на СВДП с балансирана комбинация от преки мерки за 
намаляване на бедността и мерки за повишаване на трудовата заетост; 

б) научноизследователската и развойната дейност, като отправи препоръки за 
всяка държава членка, при която не се наблюдава напредък в тази област; 

Срок за изпълнение — от СВДП за 2021 г. 

60 Редица държави членки не са изпълнили изцяло отправените към тях 
специфични препоръки. Многогодишната оценка показва, че за периода 2011—
2018 г. държавите членки са изпълнили 26 % от отправените към тях специфични 
препоръки в значителна или пълна степен. Държавите членки не са положили 
достатъчно усилия да изпълнят изцяло приблизително 44 % от препоръките, по 
които вече е осъществен известен напредък. Многогодишната оценка на 
изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки дава по-добра 
представа от годишните оценки, тъй като тя обхваща изпълнението през годините 
след отправянето на препоръката. Комисията обаче не е използвала в достатъчна 
степен правомощията си да препоръчва конкретни мерки, когато държавите 
членки не изпълняват специфичните за държавата препоръки (вж. точки 34—37). 

61 Сметната палата извърши оценка на информацията, записана в CESAR - 
базата данни, използвана за наблюдение на изпълнението на специфичните 
препоръки по държави. В няколко случая от нашата извадка (19 от общо 202) 
генерални дирекции не са документирали своите оценки в базата данни. 
Наличието на пълна информация ще направи базата данни по-полезна. Честото 
прегрупиране на специфичните препоръки също така затруднява сравняването на 
данните от мониторинга на конкретни СВДП и/или техните компоненти за 
различни години (вж. точки 38—40). 
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Препоръка 2 — Да се подобрят изпълнението 
и наблюдението на специфичните препоръки по държави 

Комисията следва: 

а) да следи за това всички компетентни генерални дирекции да документират 
своите оценки в CESAR; 

б) да създаде публично достъпна база данни за многогодишно документиране 
на всички специфични за всяка държава препоръки и техния етап на 
изпълнение; 

в) да обмисли възможността да препоръчва конкретни мерки в случаите, когато 
държавите членки не предприемат действия във връзка с насоки, 
предоставени им в предходни години (член 2-а, параграф 3, буква a) от 
Регламент (ЕС) № 1466/97); 

Срок за изпълнение — За букви а) и в) — от 2021 г., за буква б) — от 2022 г. 

62 В докладите по държави се опитват прецизно рисковете и слабостите 
в държавите членки и се докладва в по-общ план за мерките на политиката, които 
се обмислят от държавите членки. Те обикновено служат за основа при подбора 
и формулирането на специфичните за всяка държава препоръки, но връзката 
между използването на средства от ЕС за подкрепа на реформи и специфичните 
за всяка държава препоръки не е достатъчно добре развита (вж. точки 29, 41—
44). 

Препоръка 3 — Да се засили обвързаността на 
финансирането от ЕС със специфичните препоръки по 
държави 

Комисията следва да засили връзката между фондовете на ЕС, които подкрепят 
процесите на реформи в държавите членки, и специфичните препоръки по 
държави. Специфичните за всяка държава препоръки следва да се вземат 
предвид на различните етапи на бюджетната процедура. 

Срок за изпълнение — от СВДП за 2021 г. 

63 Сметната палата установи, че осъществяваната от Комисията координация 
в рамките на европейския семестър функционира добре за установяването на 
съответните рискове в докладите по държави и в специфичните за всяка държава 
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препоръки. Специфичните за всяка държава препоръки като цяло са насочени 
към приоритетите, определени в ГОР и в Интегрираните насоки; в някои случаи 
обаче препоръките съдържат голямо разнообразие от въпроси и като цяло 
липсват ясни срокове и разходи. В СВДП са отразени рисковете, установени 
в докладите по държави, но приоритизирането не е аргументирано ясно. 
Ефективността на европейския семестър зависи в еднаква степен от равнището на 
участие на държавите членки и тяхната ангажираност за изпълнение на 
специфичните препоръки в разумни срокове (вж. точки 45—52). 

Препоръка 4 — Да се подобри формулировката на 
специфичните препоръки по държави 

Комисията трябва да следи за това отделните специфични препоръки по държави 
да разглеждат само по един въпрос от областта на общата политика, да включват 
измерими цели и реалистичен срок (годишен или многогодишен) и да 
предоставят изцяло документирани мотиви за решението те да бъдат 
приоритизирани пред други въпроси, които не са включени в специфичните 
препоръки. 

Срок за изпълнение — от СВДП за 2021 г. 

64 Сметната палата установи, че често в НПР не се разяснява точното 
съдържание на планираните от органите мерки, техните очаквани срокове, 
етапните цели за изпълнението и прогнозите за техните разходи и въздействие, 
а вместо това те често се описват твърде общо (точка 37). Въпреки че регламентът 
изисква от Комисията да оценява националните програми за реформи, Сметната 
палата установи, че Комисията не е документирала оценките на качеството 
и изчерпателността им (точки 53—56). 
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Препоръка 5 —Да се предоставя ясна оценка на 
националните програми за реформи (НРП) 

Комисията следва: 

а) да изисква, в своите насоки относно НРП, от държавите членки да отбелязват 
съответните мерки на политиката в отговор на приоритетите и целите, 
определени на равнище ЕС, и да описват ясно как възнамеряват да изпълнят 
всяка специфична препоръка, като посочват сроковете и разходите; 

б) да документира оценката на качеството и изчерпателността на 
информацията, включена в националните програми за реформи, и да 
изисква допълнителна информация, в случай на установени пропуски; 

Срок за изпълнение — от НРП за 2021 г. 

 

 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител 
Alex BRENNINKMEIJER — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 
заседанието му от 30 юни 2020 г. 

 За Сметната палата 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Председател 
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Приложения 
Приложение I – Развитие на процеса на координация на икономическата политика от 1993 г. насам 

 
Източник: ЕСП. 

 Реч за състоянието на Съюза

 Елементи, въведени с Европейския семестър

Легенда

 Договори и вторично законодателство

 Влизане в сила на Договорите и вторичното законодателство

 Насоки и препоръки

Стратегии

Европейски семестър

20101999 2012200820072004

 13 декември 2007 г. 
Договор от Лисабон

2000 20141998 2011 20161995 2005 2009

 15 септември 2016 г. 
Реч за състоянието 

на Съюза

1994

 23 август  2015 г. 
Реч за състоянието 

на Съюза

Доклади по държави

1993

 3 март  2010 г. 
„Европа 2020“

 23 март  2000 г. 
Лисабонска стратегия

Насоки за Еврозоната

2015

 13 септември 2017 г. 
Реч за състоянието 

на Съюза

 25 март  2011 г. 
Пакт „Евро плюс“

 7 ноември 1993 г.
влиза в сила 

Договорът от Маастрихт

 17 май 2016 г. 
ППСР за 2017—2020 Г.

1992

 1 януари 1999 г.
влиза в сила 

Корективната част на ПСР

2002 20172003

 7 февруари 1992 г. 
Договор от Маастрихт

1997 2006 2013

 20 май 2016 г.
влиза в сила 

ППСР 
за 2017—2020 г.

20011996

ЗП

Оценка на Комисията на ПСК

 НПД за заетост

Специфични за всяка държава насоки

ДМП

Препоръки за Еврозоната

ГОР

Специфични за всяка държава препоръки

Работни документи на Комисията за ПСК

НПР

(П)СДЗ

ПСК

 27 юни 2005 г. 
Изменения на ПСР

 1 ноември 1997 г.
Европейска стратегия 

за заетост 

 7 юли 1997 г. 
Пакт за стабилност и растеж (ПСР)

 1 юли 1998 г.
влиза в сила 

Превантивната част на ПСР

 1 декември 2009 г.
влиза в сила 
Договорът 
от Лисабон

 2 март  2012 г. 
ДСКУ

 16 ноември 2011 г. 
Пакет  от 

шест акта

 13 декември 2011 г.
влиза в сила 

пакетът от шест 
законодателни 

акта

 1 януари 2013 г.
влиза в сила 

ДСКУ
 31 май 2013 г.
влиза в сила 

пакетът от два 
законодателни 

акта

 През ноември 2010 г.
стартира 

Европейският 
семестър

 21 май 2013 г. 
Пакет  от 
два акта

Междуправителствено споразумение и договор

ОНИП

Насоки за заетостта

 15 декември 1997 г.

 6 юли 1998 г.

 26 юни 2003 г.

1 октомври 1997 г.

март 1998 г.

юни 1998 г.

септември 1998 г.

октомври 2005 г.

 12 юли 2011 г.

 8 юни 2011 г.

8 юни 2011 27 май 2015

 12 януари 2011 г.
 14 февруари 2012 г.

22 декември 1993 г.

 30 май 2012 г.  26 март 2015 г.

Работни документи 
на Комисията за НПР
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Приложение II – Основни елементи на процеса на европейския семестър от 2015 г. насам 

 

Източник: ЕСП. 

 Насоки за 
заетостта (НЗ)

 Годишен обзор 
на растежа 

(ГОР)

Доклад на Комисията 
по държави,  

вкл. доклад със 
задълбочен анализ НПР на държавите 

членки

Комисията предлага 
Специфични за всяка държава 

препоръки (СВДП)

ДЧ докладват 
за изпълнението 

на СВДП

Комисията извършва 
мониторинг

Годишен цикъл

Многогодишни ОНИП, 
годишни НЗ

 Общи насоки за 
икономическите 

политики 
(ОНИП)

Съветът приема СВДП

Доклад на ДЧ 
за изпълнението 

на СВДП 
от предходната година 

и напредъка в постигането 
на целите на „Европа 2020“

 Съвместен доклад за заетостта (СДЗ)

 Доклад за механизма за предупреждение (ДМП),
 доклади за инвестициите и за други икономически 

и социални реформи

Стратегия „Европа 
2020“

10-годишен 
цикъл

Приоритети 
на Комисията 

за петгодишен срок 
и други изявления 

относно приоритетите 
на политиката 

5-годишен цикъл 
и годишни изявления

Докладите по държави и НПР
трябва да следват насоките на ЕС

Процес на формулиране на СВДП
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Приложение III – График на европейския семестър – основни промени през периода 2011 – 2018 г. 

 

Източник: ЕСП. 

Цикъл ЗИМЕН ЛЕТЕН
2011 г. ГОР

2012 г. Есенен пакет (вкл. 
ГОР, СДЗ)

ДМП ЗП

2013 г.

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Забележки:
ГОР е включен в есенния пакет и през 2011 г. е преместен от януари за ноември, считано от 2012 г.
ДМП е включен в есенния пакет и през 2012 г. е преместен от февруари за ноември, считано от 2012 г.
ЗП е преместен през 2012 г. от април за февруари/март, считано от 2013 г.
ЗП става част от докладите по държави (публикувани през февруари/март) през 2015 г.
Оценката на НПР в работните документи на службите на Комисията вече е включена в докладите по държави и е преместена през 2014 г. от май за февруари/март, считано от 2015 г.
Препоръките за еврозоната са преместени през 2015 г. от май за ноември, считано от 2016 г.

Окончателни 
СВДП (Европейски 

съвет)
Есенен пакет (вкл. 
ГОР, ДМП и СДЗ)

ЗП

Доклади по 
държави (вкл. ЗП)

Работни 
документи на 
службите на 
Комисията

(оценка на ПСК)

Препоръки за 
еврозоната

Работен документ 
на службите на 
Комисията за 

еврозоната

ЕСЕНЕН ПРОЛЕТЕН

ПСК и НПР

Работни 
документи на 
службите на 
Комисията

(оценка на ПСК и 
НПР) Проекти на СВДП 

(Комисия)

Препоръки за 
еврозоната
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Приложение IV – Подбор на държави членки за одитната 
извадка 

01 Одитът на процедурите в рамките на европейския семестър се съсредоточи 
върху шест държави членки (пет от еврозоната и една извън еврозоната). 
Извадката е същата като използваната при одита на превантивната част на ПСР. 

02 Държавите членки, които през целия период са били обект на ППД или на 
програма за корекции, или вече са били обект на одит по ППД, Гърция, или обект 
на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД), бяха изключени 
(освен Италия)30. От останалите държави членки Сметната палата избра тези, 
които са били обект на корективната част на ПСР по-дълго време, показали са 
неотдавнашно влошаване на структурното салдо или са били най-отдалечени от 
постигането на средносрочната цел (вж. таблица 1). 

                                                      
30 Италия е излязла от ППД през юни 2013 г. и периодът преди това е бил частично 

обхванат от одита на ЕСП на ППД. Тя беше включена в извадката с оглед на широкото 
прилагане на клаузи за гъвкавост в рамките на превантивната част и на цялостното ѝ 
значение за макроикономическото развитие в ЕС. 
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Таблица 1 – Подбор на държави членки за одитната извадка 

 

Коментари

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.**
Белгия -4,03 -3,42 -2,73 -2,85 -2,48 -2,10 Одит на  Европейския семестър -4,61 -4,78 -4,17 -3,48 -3,60 -3,23
Естония 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31 0,18 На равнището на  СБЦ през цялото време 0,17 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31
Ирландия -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99 -2,15 Обект на  ПМ само през 2016 г. -8,83 -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99

Латвия -1,26 -0,03 -0,94 -1,76 -2,09 -1,85 На равнището на  СБЦ през 2013 – 2014 г. -1,19 -0,26 0,97 0,06 -0,76 -1,09

Литва -3,59 -2,60 -2,27 -1,42 -1,20 -1,43 На равнището на  СБЦ през 2015 – 2016 г. -2,29 -2,59 -1,60 -1,27 -0,42 -0,20

Люксембург 1,38 2,47 2,06 2,15 0,71 0,90 На равнището на  СБЦ през цялото време 0,00 0,88 1,97 1,56 1,65 0,21

Нидерландия -3,58 -2,26 -0,94 -0,53 -1,07 -1,40
Одит на  Европейския семестър (с 1 година 
повече в ППД от LT, LV) -3,03 -3,08 -1,76 -0,44 -0,03 -0,57

Австрия -2,53 -1,82 -1,24 -0,67 -0,59 -1,01
Одит на  Европейския семестър (с 1 година 
повече в ППД от LT, LV) -2,76 -2,08 -1,37 -0,79 -0,22 -0,14

Португалия -6,22 -3,09 -2,50 -1,37 -1,82 -2,33 В ППД през цялото време -7,60 -5,72 -2,59 -2,00 -0,87 -1,32

Словакия -4,11 -3,56 -1,69 -2,05 -2,06 -2,04 Дълг < 60% от БВП през цялото време -6,65 -3,61 -3,06 -1,19 -1,55 -1,56
Финландия -0,85 -1,14 -0,98 -1,75 -1,75 -1,52 Одит на  Европейския семестър -0,61 -0,35 -0,64 -0,48 -1,25 -1,25

Дания -0,50 0,04 -0,18 0,56 -2,26 -1,36 По-нетраен и по-нисък дефицит/дълг от HU -0,22 0,00 0,54 0,32 1,06 -1,76

Хърватия няма данниняма данни -3,57 -3,85 -3,49 -3,84 В ППД през 2013 – 2016 г. няма данни няма данни -4,08 -3,57 -3,85 -3,49

Унгария -4,52 -1,44 -1,47 -2,50 -2,35 -2,63 Одит на  Европейския семестър -1,88 -2,82 0,26 0,23 -0,80 -0,65

Полша -6,07 -4,04 -3,44 -2,65 -3,01 -2,65 По-нетраен и по-нисък дефицит/дълг от HU -7,26 -5,07 -3,04 -2,44 -1,65 -2,01

Румъния -2,98 -2,01 -1,07 -0,63 -0,78 -2,74 По-нетраен и по-нисък дефицит/дълг от HU -4,59 -1,98 -1,01 -0,07 0,37 0,22

Швеция 0,00 0,10 -0,19 -0,82 -1,04 -0,96 На равнището на  СБЦ през цялото време 1,77 1,00 1,10 0,81 0,18 -0,04
Обединено 
кралство -5,84 -6,56 -4,55 -5,15 -4,48 -3,30 В ППД през цялото време -6,00 -4,59 -5,31 -3,30 -3,90 -3,23

Други одити на ЕСП
Германия -1,34 -0,12 0,27 0,82 0,92 0,71 ППД -1,68 -0,84 0,38 0,77 1,32 1,42

Гърция -6,40 -0,43 1,98 0,57 -1,13 -0,27 Одит на  Гърция -9,65 -5,90 0,07 2,48 1,07 -0,63

Испания -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53 -2,61 ПМД -7,04 -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53

Франция -5,09 -4,26 -3,53 -2,79 -2,74 -2,39 ППД/ПМД -5,50 -4,69 -3,86 -3,13 -2,39 -2,34

Италия -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98 -1,50 ППД -3,27 -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98

Кипър -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35 0,22 ППД -5,06 -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35

Малта -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09 -1,65 ППД -4,02 -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09
Словения -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69 -2,48 ПМД -4,55 -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69

България -1,87 -0,48 -0,76 -2,48 -2,56 -2,43 ПМД -1,51 -0,87 0,52 0,24 -1,48 -1,56
Чехия -2,63 -1,48 0,08 -0,78 -1,96 -1,42 ППД -3,06 -1,63 -0,48 1,08 0,22 -0,96

Източник: Данни на Комисията (Превантивна част – прогноза от есента на 2015 г.)
* Отдалеченост от СБЦ (отрицателна = СС под средносрочната  бюджетна цел, положителна = СС над СБЦ)
** Въз основа на прогнозни данни

В рамките на Превантивната част
СБЦ не е постигната съгласно оценките на Комисията от декември 2015 г.
В одитната извадка на ЕСП за ПМД
В одитната извадка на ЕСП за ППД
В одитната извадка на ЕСП за Гърция
В одитната извадка на ЕСП за европейския семестър

Еврозона

Извън 
еврозоната

Одитирани

Анализ на критериите и избора на държави членки за одитната извадка за европейския семестър

ИПС ДЧ
Структурно салдо (СС) Отдалеченост от СБЦ (ССt-1- СБЦt)*
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Приложение V – Основни показатели на стратегията „ЕС 2020“ за ЕС-28 

 

Тема Основен показател 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Цел
Равнище на заетост за възрастова група 20 – 64 години, общо (% от 
населението)

70,30 69,00 68,50 68,60 68,40 68,40 69,20 70,10 71,10 72,20 73,20 75,00

• Равнище на заетост за възрастова група 20 – 64 години, жени (% от 
населението)

62,80 62,30 62,00 62,20 62,40 62,60 63,50 64,30 65,30 66,50 67,40 :

• Равнище на заетост за възрастова група 20 – 64 години, мъже (% от 
населението) 77,90 75,70 75,00 75,00 74,60 74,30 75,00 75,90 76,90 78,00 79,00 :

Брутни национални разходи за НИРД (¹) (% от БВП) 1,84 1,94 1,93 1,97 2,01 2,02 2,03 2,04 2,04 2,06 2,12 3,00
• Стопански предприятия 1,16 1,19 1,19 1,24 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 1,36 1,41 :
• Правителство 0,24 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 :
• Висше образование 0,42 0,46 0,47 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 :
• Частни неправителствени организации 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 :
Емисии на парникови газове (²) (Индекс 1990 = 100) 90,60 83,80 85,70 83,00 82,10 80,40 77,50 78,10 77,80 78,30 : 80,00
Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление 
на енергия (%)

11,10 11,90 12,50 13,10 14,40 15,20 16,20 16,70 17,00 17,50 : 20,00

Първично потребление на енергия (млн. тона нефтен еквивалент) 1 693,00 1 595,00 1 654,00 1 593,00 1 585,00 1 571,00 1 511,00 1 537,00 1 547,00 1 562,00 : 1 483,00
Крайно потребление на енергия (млн. тона нефтен еквивалент) 1 180,00 1 108,00 1 160,00 1 105,00 1 106,00 1 108,00 1 066,00 1 088,00 1 110,00 1 123,00 : 1 086,00
Лица, преждевременно напускащи системата на образование и обучение, 14,70 14,20 13,90 13,40 12,70 11,90 11,20 11,00 10,70 10,60 10,60 <10,00
• Лица, преждевременно напускащи системата на образование и обучение, 12,70 12,30 11,90 11,50 10,90 10,20 9,60 9,50 9,20 8,90 8,90 :
• Лица, преждевременно напускащи системата на образование и обучение, 16,70 16,10 15,80 15,30 14,50 13,60 12,70 12,40 12,20 12,10 12,20 :
Лица, завършили висше образование, общо (³) (% от населението на възраст 
30 – 34 години)

31,20 32,30 33,60 34,80 36,00 37,10 38,00 38,70 39,20 39,90 40,70 >=40,00

• Лица, завършили висше образование, жени (³) (% от населението на възраст 
30 – 34 години)

34,30 35,70 37,20 38,60 40,20 41,40 42,30 43,40 43,90 44,90 45,80 :

• Лица, завършили висше образование, мъже (³) (% от населението на възраст 
30 – 34 години) 28,00 28,90 30,00 31,00 31,80 32,80 33,60 34,00 34,40 34,90 35,70 :

Лица, изложени на риск от бедност или социално изключване, ЕС-27 (⁴)(⁷) 
(млн.)

116,10 114,50 117,00 119,60 122,20 121,60 120,80 117,80 116,90 111,84 109,23 96,10

Лица, изложени на риск от бедност или социално изключване, ЕС-28 (⁴)(⁷) 
(млн.)

: : : 121,00 123,60 122,80 122,00 119,00 118,10 113,00 : :

Лица, изложени на риск от бедност или социално изключване, ЕС-28 (⁴)(⁶)(⁷) (% 
от населението)

23,70 23,30 23,70 24,30 24,70 24,60 24,40 23,80 23,50 22,40 : :

• Лица, живеещи в домакинства с много нисък интензитет на икономическа 
активност, ЕС-28 (⁶)(⁷) (% от населението на възраст 0 – 59 години)

9,20 9,10 10,10 10,40 10,50 11,00 11,30 10,70 10,50 9,50 : :

•Лица, изложени на риск от бедност след социалните трансфери, ЕС-28 (⁶)(⁷) 
(% от населението)

16,60 16,40 16,50 16,80 16,80 16,70 17,20 17,30 17,30 16,90 : :

• Лица, изпитващи тежки материални лишения, ЕС-28 (⁶)(⁷) (% от населението) 8,50 8,20 8,40 8,90 9,90 9,60 8,90 8,10 7,50 6,60 6,00 :

Заетост

НИРД

Изменение на 
климата и 
енергетика

Образование

Бедност и социално 
изключване

за по-кратко
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Забележки: 
1) Общо количество емисии, включително международното въздухоплаване и непрекия CO2, но без емисиите от земеползването, промените 

в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). 
2) Прекъсване в динамичните редове през 2014 г. (преминаване от ISCED 97 към ISCED 2011). 
3) Показателят „лица, изложени на риск от бедност или социално изключване“ представлява общият брой на хората, които: са изложени на риск от бедност 

след социалните трансфери, изпитват тежки материални лишения или живеят в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност. 
Лицата се преброяват само веднъж дори ако са представени в няколко вторични показателя. 

4) Общата цел на ЕС е до 2020 г. да се преодолее рискът от бедност и социално изключване за най-малко 20 млн. души. Поради проблеми с наличието на 
данни целта е оценена само за ЕС-27. 

5) Данни за ЕС-27 за 2008 г. 
6) Данните за 2018 г. са прогнозни стойности. 

Източник: Евростат, Smarter, greener, more inclusive?, издания за 2015-2019 г. 
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Приложение VI – Оценка на напредъка в постигането на 
целите на стратегия „Европа 2020“ 

01 Анализът на приетия набор от девет основни показателя показва напредъка 
на ЕС в постигането на общите му цели за 2020 г. в петте области: заетост, научни 
изследвания, енергетика, образование и намаляване на бедността (вж. 
таблица 1 и фигура 4). Това обаче прикрива разликите в резултатите 
и позициите на отделните държави членки спрямо средните стойности за ЕС. 

Таблица 1 – Напредък на ЕС в постигането на общите му цели за 
2020 г. в пет области на политика 

Цели на стратегията 
„ЕС 2020“ за ЕС 

Начална 
дата 

Последни 
налични 

данни 

Основни промени 
през периода 

Вероятен 
резултат 

през 2020 г. 
въз основа 

на 
последните 
тенденции 

Заетост 

Увеличаване на 
равнището на 
заетост на 
населението на 
възраст 20 – 64 
години до най-
малко 75 % 

68,6 % 
(2010 г.) 

73,2 % 
(2018 г.) 

Равнището на 
заетост 
постепенно се е 
възстановило, 
надвишавайки 
равнището 
отпреди кризата. 
Увеличаване на 
работните места 
на непълно 
работно време 
и младежката 
безработица 
в някои държави 
членки. По-слаби, 
но все още 
значителни 
различия между 
половете. 

Целта от 
75 % 
вероятно ще 
бъде 
изпълнена 

Научни изследвания 

Увеличаване на 
съвместните 
публични и частни 

1,93 % 
(2010 г.) 

2,12 % 
(2018 г.) 

Разходите за 
НИРД като 
процент от БВП 
в ЕС регистрираха 

Целта от 3 % 
няма да 
бъде 
изпълнена 
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Цели на стратегията 
„ЕС 2020“ за ЕС 

Начална 
дата 

Последни 
налични 

данни 

Основни промени 
през периода 

Вероятен 
резултат 

през 2020 г. 
въз основа 

на 
последните 
тенденции 

инвестиции в НИРД 
на 3 % от БВП 

застой на равнище 
малко над 2 %. 
Стопанският 
сектор 
продължава да 
бъде най-
големият 
инвеститор 
в НИРД. 
Продължават да 
съществуват 
различия между 
отделните 
държави в ЕС, тъй 
като НИРД на 
стопанския сектор 
е по-висока 
в северните 
и западните 
държави от ЕС. 

Енергетика 

а) Намаляване на 
емисиите на 
парникови газове 
с най-малко 20 % 
в сравнение 
с равнищата от 
1990 г. 

14 % 
(2010 г.) 

21,7 % 
(2017 г.) 

Постигнат е 
значителен 
напредък и по 
трите цели. 
Възстановяването 
на икономиката на 
ЕС създава 
известни рискове 
за постигането на 
всички цели. 

Вероятно ще 
бъдат 
изпълнени 
и трите цели 
Цели за 
2020 г.: 20 % 
съответно за 
всяка цел 

б) Увеличаване на 
дела на 
възобновяемите 
енергийни 
източници 
в крайното 
потребление на 
енергия на 20 % 

12,5 % 
(2010 г.) 

17,5 % 
(2017 г.) 

в) Постигане на 
20 %-но нарастване 
на енергийната 
ефективност (за 
първичното 

5,7 % 
(2010 г.) 

15,7 % 
(2017 г.) 
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Цели на стратегията 
„ЕС 2020“ за ЕС 

Начална 
дата 

Последни 
налични 

данни 

Основни промени 
през периода 

Вероятен 
резултат 

през 2020 г. 
въз основа 

на 
последните 
тенденции 

енергийно 
потребление) 

Образование 

а) Намаляване на 
дела на 
преждевременно 
напусналите 
училище до под 
10 % от населението 
на възраст 18 – 
24 години 

13,9 % 
(2010 г.) 

10,6 % 
(2018 г.) Добър напредък 

и по двете цели. 
Увеличаване на 
различията между 
половете по 
отношение на 
завършилите 
висше 
образование. 

Вероятно ще 
бъдат 
изпълнени 
и двете цели 
Цели за 
2020 г.: 
Съответно ≤ 
10 % и ≥ 40 % 

б) Увеличаване на 
дела на 
населението на 
възраст 30 – 34 
години със 
завършено висше 
образование на 
най-малко 40 % 

33,8 % 
(2010 г.) 

40,7 % 
(2018 г.) 



 54 

 

Цели на стратегията 
„ЕС 2020“ за ЕС 

Начална 
дата 

Последни 
налични 

данни 

Основни промени 
през периода 

Вероятен 
резултат 

през 2020 г. 
въз основа 

на 
последните 
тенденции 

Бедност 

Преодоляване на 
риска от бедност 
и социално 
изключване за най-
малко 20 милиона 
души (в сравнение 
с базовата 2008 
година) 

увеличаване 
с 0,5 млн. 
(2010 г.) 

намаляване 
с 6,9 млн. 
(2018 г.) 

През 2012 г. броят 
на лицата, 
изложени на риск 
от бедност или 
социално 
изключване, е 
скочил до 
122 млн. души. 
Оттогава той 
постепенно 
намалява до 
109,23 млн. души 
през 2017 г. 
Известен 
напредък по 
отношение на 
броя на хората, 
изпитващи тежки 
материални 
лишения, но 
никакъв реален 
напредък по 
отношение на 
другите две 
форми на бедност, 
т.е. свързана 
с доходите 
бедност и много 
нисък интензитет 
на икономическа 
активност. 

Целта няма 
да бъде 
изпълнена 
Цел за 
2020 г.: 
Намаляване 
с 20 млн. 
души на 
населението, 
изложено на 
риск от 
бедност 
и социално 
изключване 
(т.е. 
96,1 млн. 
души) 

Източник: Оценка на ЕСП (вж. приложение VI); Европейска комисия, „Европейски семестър за 
2019 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на 
макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 1176/2011“, Приложение 2 – Напредък по отношение на целите на 
„Европа 2020“, стр. 19, 27 февруари 2019 г.; Евростат, Smarter, greener, more inclusive?, издание от 
2019 г. 
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Основни факти и пречки по отношение на напредъка 
в намаляването на бедността 

02 Целта на стратегия „Европа 2020“ за намаляване на бедността е базирана на 
основния показател „Изложени на риск от бедност или социално изключване“ 
(наричан също така показател ИРБИ/AROPE31). Това е съставен показател, който 
обхваща три аспекта на бедността: (1) бедност, дължаща се на ниски доходи, след 
социалните трансфери32; (2) тежки материални лишения33; и (3) лица, живеещи 
в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност34. 

                                                      
31 Данните относно бедността следва да се тълкуват предпазливо. Например съставният 

показател ИРБИ се влияе в особено голяма степен от показателя „изложени на риск от 
свързана с доходите бедност след социалните трансфери“. Този показател е 
относителна мярка за бедността и неговият праг варира значително в отделните 
държави членки. Той варира и във времето, тъй като следва развитието на средния 
национален разполагаем доход: през периода 2008 – 2017 г. в редица държави 
членки прагът е намалял (Гърция и Кипър) или е останал почти стабилен (Испания 
и Италия). 

32 Лица, които живеят в домакинство с „приравнен“ разполагаем доход след социалните 
трансфери под 60 % от средния национален разполагаем доход. Този праг е 
конвенционален и представлява равнището на доходите, което се счита за 
необходимо, за да води човек приличен живот. 

33 Лица, които не могат да си позволят поне три от следните девет неща: да плащат своя 
наем, ипотека или сметки за комунални услуги; да поддържат дома си достатъчно 
топъл; да посрещат неочаквани разходи; да консумират редовно месо или белтъчини; 
да ходят на почивка; да притежават телевизор; да притежават перална машина; да 
притежават автомобил; да притежават телефон. През 2017 г. ЕС актуализира този 
списък и сега той включва още седем елемента: да подменят износените дрехи 
и мебели с нови; да притежават два чифта обувки; да харчат известна сума пари за 
себе си; да имат редовни занимания в свободното време; най-малко веднъж месечно 
да се събират с приятели/семейството за питие/на ресторант; и да разполагат 
с интернет връзка. Липсата на перална машина, телевизор и телефон отпадна от 
преразгледания списък като неподходяща мярка за измерване на изпитваните 
лишения. 

34 Хора на възраст от 0 до 59 години, които живеят в домакинства, в които лицата 
в трудоспособна възраст (с изключение на учениците/студентите под 25 годишна 
възраст) са работили на по-малко от 20 % от общия си трудов потенциал през 
последната година. 
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03 Въпреки целта на стратегия „Европа 2020“ за намаляване с 20 млн. души на 
населението, намиращо се в ситуация на бедност или социално изключване35, 
спрямо равнищата от 2008 г. отпреди кризата, според показателя AROPE през 
2018 г. 109 млн. души, или почти една четвърт (22 %) от населението в ЕС-27, 
продължават да са изложени на риск, като се отчита ограничен напредък от 
6,9 млн. души36. Финансовата криза доведе до значително влошаване на 
основния показател за бедността (AROPE) през 2009 – 2012 г., последвано от 
постепенно подобряване до 2018 г. (вж. фигура 1). 

Фигура 1 – Показател ИРБИ (AROPE) – Лица, изложени на риск от 
бедност или социално изключване, ЕС-27 (млн. души), 2008 – 2018 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат към януари 2020 г. 

04 Въпреки подобрението в съставния показател като цяло, напредъкът варира 
значително в отделните държави членки, и по-специално в държавите с най-
голямо население, изложено на риск от бедност. На фигура 2 е показана 
кумулативната разлика в населението на държавите членки, за което се счита, че 
е изложено на риск от бедност или социално изключване (в хиляди) през 2018 г. 
                                                      
35 В допълнение към целта за 2020 г. и в рамките на Програмата за устойчиво развитие 

до 2030 г. на Организацията на обединените нации държавите – членки на ЕС, поеха 
ангажимент да намалят наполовина бедността във всичките ѝ измерения до 2030 г. 

36 Поради липсата на данни за сравнение от 2008 г. Хърватия не е включена 
в изчисленията (1,1 млн. души, изложени на риск от бедност или социално 
изключване през 2017 г.). 

116,1
114,4

116,6
119,5

122,4 121,6 120,8

117,8 116,9

111,8
109,2

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цел 96,1
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в сравнение с 2008 г. Като цяло, дванадесет от 27-те държави членки регистрират 
увеличение на броя на хората през същия период. 

Фигура 2 – Изменение в броя на лицата, изложени на риск от 
бедност или социално изключване (хиляди души), ЕС-27, 2018 г. 
спрямо 2008 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат към януари 2020 г. 

05 Освен това разликите между държавите са по-видими при някои 
подпоказатели, отколкото ако просто се сравнят процентите на хората, изложени 
на риск от бедност. Например през 2018 г. хора, засегнати от тежки материални 
лишения, практически липсват в някои държави членки, докато в други държави 
от такива лишения са засегнати около една пета от населението (вж. таблица 2). 
Освен това разликите между държавите са по-видими при някои подпоказатели, 
отколкото ако просто се сравнят процентите на лицата, изложени на риск от 
бедност. 
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Таблица 2 – Значителни различия между държавите членки въз 
основа на подпоказателите за бедност или социално изключване 
към 2018 г. 

 По-висок риск По-нисък риск 

Лица, изложени на риск от бедност, 
дължаща се на ниски доходи, след 
социалните трансфери 
(ЕС-28: 17,1 %) 

23,5 % (Румъния) 
23,3 % (Латвия) 
22,9 % (Литва) 

9,6 % (Чехия) 
12 % (Финландия) 
12,2 % (Словакия) 

Лица, изпитващи тежки материални 
лишения 
(ЕС-28: 5,9 %) 

20,9 % (България) 
16,8 % (Румъния) 
16,7 % (Гърция) 

1,3 % (Люксембург) 
1,6 % (Швеция) 
2,4 % (Нидерландия) 

Лица, живеещи в домакинства с много 
нисък интензитет на икономическа 
активност (ЕС-28: 8,8 %) 

14,6 % (Гърция) 
13,1 % (Ирландия) 
12,1 % (Белгия) 

4,5 % (Чехия) 
5,2 % (Словакия) 
5,2 % (Естония) 

Източник: Евростат, данни от януари 2020 г. 

06 Развитието на пазара на труда играе важна роля за бедността и социалното 
изключване. След значително намаление, дължащо се на икономическата 
рецесия (2009–2013 г.), през 2018 г. 73,2 % от населението на ЕС на възраст от 20 
до 64 години имат заетост (от 70,3 % през 2008 г.; вж. фигура 3). Това е най-
високият дял от 2002 г. насам, като се наблюдава съществено намаляване на 
разликата между половете (11,6 % през 2018 г. спрямо 15,1 % през 2008 г.). 
Увеличението на равнището на заетост обаче е било положително повлияно от 
постепенното увеличаване на работните места на непълно работно време (18,5 % 
през 2018 г. спрямо 16,8 % през 2008 г.)37. 

                                                      
37 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en& 

pcode=tesem100&plugin=1. 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem100&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem100&plugin=1
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Фигура 3 – Равнище на заетост в ЕС–28 (възрастова група 20 – 
64 години, общ процент от населението) през периода 2008 – 2018 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат към януари 2020 г. 

07 За да се доразвие социалното измерение в рамките на ЕС, през ноември 
2017 г. е подписан Европейският стълб на социалните права, съдържащ списък 
с принципи в 20 области, които имат за цел да гарантират и подобрят 
достиженията на правото на ЕС. Успехът му ще зависи от неговото изпълнение 
и степента на ангажираност на национално равнище. На този етап е все още 
твърде рано Сметната палата да прецени в настоящия одит дали това би довело 
до подобрение спрямо слабите резултати на европейския семестър в това 
отношение. 

Основни факти и пречки по отношение на напредъка относно 
разходите за НИРД 

08 Разходите за НИРД спрямо БВП на ЕС останаха в застой на равнище малко 
над 2 % през последните години и целта от 3 % вероятно няма да бъде достигната 
(вж. фигура 4). 
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Цел 75,0 %
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Фигура 4 – Брутни национални разходи за научноизследователска 
и развойна дейност в ЕС-28, (процент от БВП), 2008 – 2018 г. 

 
Бележка: Данните за 2018 г. са предимно предварителни. 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат към януари 2020 г. 

09 Що се отнася до научноизследователската и развойната дейност, Сметната 
палата установи, че в СВДП се обръща слабо внимание на държавите членки, 
които са показали малък или дори отрицателен ръст на своите разходи за НИРД 
(вж. таблица 3). 

  

1,84 %1,94 %1,93 %1,97 % 2,01 % 2,02 % 2,03 %2,04 % 2,03 % 2,06 % 2,12 %

3 %

2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.

Изходни данни 2008 г. Промяна спрямо нивото от 2008 г.
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Таблица 3 – Държави членки без СВДП в областта на 
научноизследователската и развойната дейност с отрицателен или 
бавен напредък, 2016 – 2017 г. 

ДЧ 

СВДП от 2016 г. СВДП за 2017 г. 

Разходи 
за НИРД 

(като 
процент 
от БВП) 

през 
2015 г. 

ДЧ, 
постигнала 
през 2015 г. 
под 50 % от 
напредъка 
към целта 
за 2020 г. 

за ДЧ 

СВДП или под-СВДП за 
НИРД през 2016 г. 

Разходи 
за НИРД 

(като 
процент 
от БВП) 

през 
2016 г. 

ДЧ, 
постигнала 
през 2016 г. 
под 50 % от 
напредъка 
към целта 
за 2020 г. 

за ДЧ 

СВДП или под-
СВДП за НИРД 

през 2017 г. 

AT 3,05 40,3 % НЯМА 3,09 43,7 % НЯМА 
BG 0,96 48,6 % НЯМА 0,78 31,4 % НЯМА 

DK 2,96 82,6 % 

Да се насърчи 
сътрудничеството 
между предприятията 
и университетите 

2,87 43,5 % НЯМА 

FI 2,90 % Отрицателен 
резултат 

Да се насърчат 
предприемачеството 
и инвестициите за 
стимулиране на 
растежа на 
производството 
с висока добавена 
стойност 

2,75 Отрицателен 
резултат НЯМА 

HR 0,84 Отрицателен 
резултат НЯМА 0,84 Отрицателен 

резултат НЯМА 

H
U 1,36 46,3 % НЯМА 1,21 28,0 % НЯМА 

IT 1,34 48,6 % НЯМА 1,29 35,1 % НЯМА 

LT 1,04 22,5 % 

Да се подобрят 
приемането 
и внедряването на 
нови технологии; да се 
координират 
политиките в областта 
на иновациите 

0,74 Отрицателен 
резултат НЯМА 

LU 1,27 Отрицателен 
резултат 

Да се премахнат 
пречките за 
инвестициите 
и въвеждането на 
иновации, които 
ограничават 
икономическото 
развитие в сектора на 
стопанските услуги 

1,24 Отрицателен 
резултат 

Да се засили 
разнообразяване
то на 
икономиката, 
включително 
чрез премахване 
на пречките за 
инвестициите 
и въвеждането 
на иновации 

LV 0,63 5,4 % Да се консолидират 
научноизследователск 0,44 Отрицателен 

резултат НЯМА 
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ите институти и да се 
осигурят стимули за 
частните инвестиции 
в иновациите 

M
T 0,77 16,3 % НЯМА 0,61 5,4 % НЯМА 

PL 1,00 36,4 % НЯМА 0,97 33,6 % НЯМА 

PT 1,24 Отрицателен 
резултат 

Да се стимулира 
сътрудничеството 
между университетите 
и стопанските среди 

1,27 Отрицателен 
резултат НЯМА 

RO 0,49 Отрицателен 
резултат НЯМА 0,48 Отрицателен 

резултат НЯМА 

SE 3,27 Отрицателен 
резултат НЯМА 3,25 Отрицателен 

резултат НЯМА 

SI 2,20 41,6 % НЯМА 2,00 27,0 % НЯМА 
SK 1,18 97,3 % НЯМА 0,79 44,6 % НЯМА 
 През 2016 г. Комисията не е предложила нито 

една пряко свързана СВДП за 10 от 15-те 
държави членки с отрицателно или ниско 
ниво на изпълнение (< 50 %) от поставената за 
2020 г. национална цел 

През 2017 г. Комисията не е 
предложила нито една пряко свързана 
СВДП за 16 от 17-те държави членки 
с отрицателно или ниско ниво на 
изпълнение (< 50 %) от поставената за 
2020 г. националната цел 

Бележка:  Сметната палата не успя да направи изчисления за Чехия и Обединеното 
кралство, тъй като и двете държави не са определили ясна цел за 2020 г. Освен 
това Гърция не е обхваната от процеса на европейския семестър поради трите 
програми за икономически корекции (2010 г., 2012 г. и 2015 г.). 

Забележка:  Данни за 2016 г. за Ирландия и Обединеното кралство. 

Източник: Евростат за данните за НИРД; База данни CESAR на Комисията за класификацията на 
СВДП. 

10 Освен това се запазват големите различия в разходите за НИРД между 
държавите – членки на ЕС (2017 г. — от 0,50 % от БВП в Румъния до 3,33 % 
в Швеция). Инвестициите в НИРД, по-специално финансираните от стопанския 
сектор НИРД, са по-високи в северните и западните държави – членки на ЕС, 
и различията между държавите като цяло отразяват различията в промишлената 
структура, интензивността на използваните знания и капацитета за научни 
изследвания. 
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Акроними и съкращения 
(П)СДЗ: (Проект на) съвместен доклад за заетостта 

„Европа 2020“: Стратегия на ЕС за растеж и работни места 

ГД: Генерална дирекция 

ГОР: Годишен обзор на растежа 

ДД: Доклади по държави 

ДМП: Доклад за механизма за предупреждение 

ЕСИ фондове: Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЗП: Задълбочен преглед 

ИН: Интегрирани насоки (което включва Общите насоки за икономическите 
политики и Насоките за заетостта) 

МРО: Местни и регионални органи 

НЗ: Насоки за заетостта 

НИРД: Научноизследователска и развойна дейност 

НПР: Национални програми за реформа 

ОНИП: Общи насоки за икономическата политика 

ПМД: Процедура при макроикономически дисбаланси 

ППД: Процедура при прекомерен дефицит 

ПСК: Програми за стабилност и за конвергенция 

ПСР: Пакт за стабилност и растеж 

РОР: Регламент за общоприложимите разпоредби 

CESAR: База данни на Комисията за наблюдение на изпълнението на СВДП 

SWD: Работни документи на службите на Комисията 
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Речник на термините 
Ефекти на разпространение: Евентуално въздействие на дадено събитие или 
събития в една държава върху икономиките на други държави. Макар и да 
съществуват положителни ефекти на разпространение, терминът най-често се 
използва за отрицателното въздействие на национални събития върху други части 
на света. 

Задълбочен преглед (ЗП): Аналитичен документ, който се изготвя от Комисията 
и който има за цел да установи и да даде оценка на степента на сериозност на 
макроикономическите дисбаланси в контекста на ПМД. От 2015 г. ЗП са включени 
в докладите по държави в рамките на европейския семестър. 

Многогодишна финансова рамка (МФР): Седемгодишна рамка, с която се 
регламентира бюджетът на ЕС. Тя се определя в единодушно приет регламент на 
Съвета със съгласието на Европейския парламент. Във финансовата рамка се 
определя максималният размер на разходите за всяка година за обширни 
области на политиката („функции“), както и общ годишен таван на бюджетните 
кредити за задължения и на бюджетните кредити за плащания. 

Насоки за заетостта (НЗ): Общи приоритети и цели за политиките по заетостта на 
държавите от ЕС, формулирани от Съвета по предложение на Комисията; 
предвидени са и в Договора за функционирането на Европейския съюз. Заедно НЗ 
и ОНИП формират Интегрирани насоки. 

Общи насоки за икономическата политика (ОНИП): Общи приоритети и цели за 
икономическите политики на държавите от ЕС, одобрени от Съвета въз основа на 
предложение от Комисията. Предвидени са в Договора за функционирането на 
Европейския съюз. ОНИП следва да разглеждат макроикономическите 
и структурните политики както за ЕС като цяло, така и за отделните държави от ЕС. 

Пакт за стабилност и растеж (ПСР): Споразумение със задължителен характер за 
всички държави членки на ЕС от 1997 г. насам (с реформи от 2005 г. и 2011 г.) 
относно прилагането на разпоредбите на Договора от Маастрихт за постигане на 
устойчивост на фискалните политики на държавите членки, основно чрез 
поддържане на бюджетния дефицит и публичния дълг на приемливо ниво. 

Програма за стабилност или конвергенция: Документ, който се изготвя ежегодно 
от държавите членки от еврозоната (извън еврозоната), и който представя 
политиките и мерките на държавите членки за осигуряване на устойчиви 
фискални политики, запазване на фискалните им позиции на равнището на или 
над техните средносрочни цели или следване на пътя към средносрочната 
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бюджетна цел, като същевременно се предприемат достатъчно мерки за 
намаляване на дълга, за да се спази правилото за дълга и заложената в Договора 
референтна стойност от 60 %. 

Процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД): Механизъм за надзор, 
който има за цел да установи, предотврати и избегне възникването на 
потенциално вредни макроикономически дисбаланси, които биха могли да 
окажат отрицателно въздействие върху икономическата стабилност в конкретна 
държава членка, в еврозоната или в ЕС като цяло. От 2012 г. е част от европейския 
семестър. 

Процедура при прекомерен дефицит (ППД): Корективната част на Пакта за 
стабилност и растеж (ПСР), с която се определя как държавите следва да 
предприемат действия, в случай че държавният им дълг или бюджетният им 
дефицит се прецени като прекомерен съгласно разпоредбите на член 126 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. Корективната част на Пакта 
за стабилност и растеж (ПСР), с която се определя как държавите следва да 
предприемат действия, в случай че държавният им дълг или бюджетният им 
дефицит се прецени като прекомерен съгласно разпоредбите на член 126 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Специфични за всяка държава препоръки (СВДП): Насоки за политиката, които 
се формулират ежегодно от Комисията към държавите членки относно това как 
да се поддържат стабилни публични финанси. След това Комисията ги представя 
на Съвета за одобрение през юли, в контекста на европейския семестър. 

Стратегия „Европа 2020“: Стратегия на Съюза за растеж и работни места, която 
стартира през 2010 г. за 10-годишен период и приключва през 2020 г. В нея се 
подчертават три приоритета: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 
с една или повече цели (общо осем) за всеки приоритет в пет тематични области 
(заетост, научноизследователска и развойна дейност, изменение на климата 
и енергетика, образование и борба с бедността и социалното изключване). 
В стратегията са включени и седем тематични водещи инициативи. 

Цели за устойчиво развитие (ЦУР): Приетата от международната общност през 
2015 г. Програма до 2030 г. за устойчиво развитие представлява програма за 
действия в отговор на глобални тенденции и предизвикателства. В основата ѝ 
лежат 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) и свързаните с тях целеви нива за 
периода до 2030 г. Международната общност прие амбициозна нова рамка, 
с помощта на която всички държави да работят заедно за решаване на общите 
проблеми. За пръв път целите за устойчиво развитие са общоприложими за 
всички държави, а ЕС е поел ангажимент за тяхното изпълнение. 
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ОКОНЧАТЕЛНИ ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СПЕЦИАЛНИЯ 

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА 

„ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР — СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ПО ДЪРЖАВИ СА 

НАСОЧЕНИ КЪМ ВАЖНИ ВЪПРОСИ, НО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ ТРЯБВА ДА СЕ 

ПОДОБРИ“ 

 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

Европейският семестър (наричан по-долу „семестърът“) беше създаден като част от отговора 

на ЕС на икономическата и финансовата криза, която засегна Европа преди десет години. От 

тогава до сега Европейската комисия и държавите членки чрез Съвета го развиват 

непрекъснато, за да се справят по координиран начин със социално-икономическите въпроси, 

включително производителността, конкурентоспособността и бизнес средата, както и 

икономическите и социалните аспекти на по-общи предизвикателства, свързани с климата, 

енергетиката и устойчивостта. 

Предназначението на семестъра е да продължи да осигурява реакция и да се развива 

непрекъснато по отношение на обхват и акценти. 

Внезапната поява на пандемията от COVID-19 (наричана по-долу „кризата“) и нейното силно 

разрушително въздействие е сътресение, което засегна всяка държава членка. Кризата причини 

огромни краткосрочни щети с дългосрочни последици. Наложително е предприемането на 

съгласувани действия, за да се противопоставим на тази криза. Комисията отговори и 

приспособи своя подход към разглежданата здравна, социална и икономическа криза, като 

същевременно продължава да поставя силен акцент върху възстановяването след кризата. 

Семестърът се оказва изключително ценен, за да се гарантира, че на щетите, нанесени на 

икономиката и заетостта, се отговаря с координирана на равнище ЕС, както и със специфична 

за всяка държава членка реакция. Комисията и Съветът се съгласиха да прилагат 

съществуващата в рамките на правилата гъвкавост, така че правителствата да могат да 

подкрепят икономическата дейност, както и да осигурят мрежа за социална сигурност за 

гражданите на ЕС. Специфичните за всяка държава препоръки за 2020 г. са насочени към 

здравното и социалното въздействие на непосредствената криза, както и структурните 

предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени в етапа на възстановяването. На етапа 

след COVID Комисията и държавите членки ще работят в още по-тясно сътрудничество, за да 

гарантират, че реформите са съгласувани и се изпълняват по-добре. 

Европейската сметна палата (ЕСП) отбелязва, че изпълнението на 30 % от специфичните за 

всяка държава препоръки между 2011 и 2018 г. показва „никакъв напредък“ или „ограничен 

напредък“. Актуализираните данни за равнището на изпълнение на специфичните за всяка 

държава препоръки за периода 2011—2019 г. показват, че държавите членки са изпълнили 

22 % от тях в значителна степен или изцяло, по 46 % от препоръките е постигнат поне 

„известен напредък“, а за останалите 32% от тях е постигнат „ограничен напредък“ или 

„никакъв напредък“ в изпълнението. Постигането на поне „известен напредък“ в изпълнението 

по почти 70 % от специфичните за всяка държава препоръки е показател за успех на 

европейския семестър. Това е доказателство за строгия мониторинг на реформите от страна на 

Комисията, но също така обосновава продължаващите усилия на Комисията за по-нататъшно 

подобряване на изпълнението. Комисията работи също така върху: i) засилване на анализа на 

устойчивостта в документите за семестъра, ii) непрекъснато развитие на връзката между 

използването на средства от ЕС и препоръките в рамките на семестъра, iii) интегриране на 

Програмата за подкрепа на реформите и iv) разработване на качествената оценка на Комисията 

за проследяване на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки. 
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След настъпването на кризата, когато много сходни проблеми възникнаха във всички държави 

членки, Комисията ще работи с държавите членки за по-нататъшното развитие на програмата 

за реформи. 

 

ЕСП отбелязва, че дори да има вероятност шест от осемте цели на „Европа 2020“ да бъдат 

изпълнени изцяло, напредъкът по целите за намаляване на бедността и по отношение на 

научноизследователската и развойната дейност е бавен. 

 

Комисията приема изключително сериозно борбата срещу бедността. Тя засилва акцента върху 

социалните въпроси, като интегрира Европейския стълб на социалните права и „набора от 

социални показатели“ в европейския семестър. В годишния си доклад „Заетост и социално 

развитие в Европа“ тя също така наблюдава развитията и факторите, които оказват въздействие 

върху бедността. Голяма част от специфичните за всяка държава препоръки през годините се 

отнасят до заетостта, усвояването на умения, ученето за възрастни, грижите за децата и 

интеграцията на лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда. Всички те са от 

съществено значение за справяне с бедността.  

 

В областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) напредъкът в някои 

държави членки беше доста по-бърз, отколкото в други. Германия и Дания постигнаха своите 

цели преди 2020 г. На равнище ЕС интензивността на НИРД се увеличи от 1,81 % през 2000 г. 

до 2,19 % през 2018 г. Въпреки че като цяло ЕС не е изпълнил амбицията си за инвестиции в 

областта на НИРД, целта от 3 % има ясен мобилизиращ ефект. Увеличението на публичните 

разходи за НИРД и на публичната подкрепа за НИРД на предприятията в годините на силна 

фискална консолидация след кризата през 2008 г. нямаше да се случи без съсредоточаване на 

политиката върху ролята на НИРД за икономическия растеж.  

След настъпването на настоящата криза Комисията подчертава, че държавите членки действат 

и на двата фронта, т.e. борбата с бедността, както и в областта на научните изследвания и 

иновациите като приоритети за стратегията за възстановяване. 

ЕСП отбелязва, че Комисията не предоставя на държавите членки обратна информация в 

писмен вид относно националните програми за реформи. Комисията е на мнение, че 

целенасоченият диалог със съответните органи в държавите членки е по-ефективен от общата 

обратна информация в писмен вид относно националната програма за реформи. В случай на 

установени пропуски Комисията се свързва с органите, за да изиска липсващата информация. 

Комисията също така използва други източници (например мисиите за установяване на факти, 

двустранните контакти с държавите членки, служителите, отговарящи за европейския 

семестър), за да получи пълна и безпристрастна картина.  

 

Европейският семестър представлява силно партньорство между Комисията, Съвета и 

държавите членки. Европейският парламент също е ключов участник чрез икономическите 

диалози. Семестърът поставя акцент върху приоритетите на държавите членки и на 

Европейския съюз за провеждане на структурни реформи, като същевременно се инвестира в 

екологосъобразно и устойчиво бъдеще. Комисията също така подчертава, че препоръките се 

одобряват от Европейския съвет и приемат от Съвета след изчерпателен анализ от страна на 

различните комитети на Съвета. 

 

Комисията разгледа различните констатации и оценки и произтичащите от тях препоръки на 

ЕСП. Въпреки че Комисията е готова да приеме потенциални подобрения в процеса на 

семестъра, тя не е съгласна с извода, че не е обърнато достатъчно внимание на социалните и 

научноизследователските измерения в рамките на семестъра.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Точки 01—08 — Процес на европейския семестър 

Комисията идентифицира най-важните предизвикателства, пред които са изправени държавите 

членки, чрез анализ, основан на доказателствата, съдържащи се в докладите по държави. Тези 

доклади се публикуват и са публично достъпни. Европейският семестър се развива с течение 

на времето и освен неговия първоначален акцент върху фискални, свързани със заетостта и 

социално-икономически аспекти, вече включва и акцент върху целите за устойчиво развитие 

на ООН, доколкото те са обхванати от правните основания за семестъра. Такъв анализ вече бе 

представен в докладите по държави за 2020 г. Кризата постави някои неотложни здравни, 

социални и икономически потребности, които трябва да бъдат решени. Независимо от това с 

оглед възстановяването след кризата устойчивостта се превръща в основна тема на семестъра и 

ще насочва всички инвестиции. Европа има уникалната възможност да развива своите умения, 

научни изследвания и иновации, както и своята инфраструктура за насърчаване на 

икономически модел, основан на екологосъобразна устойчивост и неутралност по отношение 

на климата. 

Комисията е готова да участва в обсъждането на възможни решения в рамките на политиката и 

предлагането на техническа подкрепа при поискване. Комисията оставя на държавите членки 

сами да определят най-подходящите мерки на политиката за справяне с идентифицираните 

приоритети. Като се има предвид краткият годишен цикъл и възможността за повтарящи се 

нужди от реформи в последователни години, досега не бе отчетена необходимост от намеса в 

области на политиката, които се считат за прерогатив на държавата членка. Подпомагането на 

реформите e възможно чрез програмите на Комисията по линия на европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) и техническата помощ, предоставена чрез генерална 

дирекция „Подкрепа на структурните реформи“. 

Механизмът за върховенството на закона е инструмент, който е отделен от семестъра. 

Провеждат се обсъждания за засилване на акцента върху върховенството на закона чрез 

въвеждане на нов механизъм за върховенството на закона.  

Точки 09—19 — Отговорността за европейския семестър е споделена между Комисията и 

държавите членки  

Комисията действително предприе редица мерки, за да гарантира редовен диалог и обмен на 

информация с държавите членки през целия цикъл на семестъра. 

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

Точки 21—31 и точка 59 — Две от осемте цели на „Европа 2020“ вероятно няма да бъдат 

изпълнени. Комисията не е отправила достатъчно препоръки за справяне с бедността и 

по отношение на научните изследвания в някои държави членки. Допълнителни въпроси 

като върховенството на закона.   

Комисията отбелязва, че постигането на целите за заетост и образование е предпоставка за 

постигането на по-ниски нива на бедност и по-високи нива на научноизследователска и 

развойна дейност. Преструктурирането и реформите след финансовата криза бяха 

съсредоточени върху финансовия сектор и върху належащите проблеми, свързани с 

младежката безработица и преждевременното напускане на училище. Това се оказа ефективно, 

тъй като се постигна рекордна заетост и намаляване на преждевременното напускане на 

училище, което също оказа влияние върху намаляването на бедността.   

Комисията приема изключително сериозно борбата срещу бедността. В своя инструмент 

REACT-EU, стартиран като част от плана за възстановяване за Европа, Комисията предложи да 

бъдат разпределени допълнителни средства за Европейския социален фонд, като приоритетно 



 

BG   BG 
4 

 

следва да се обърне внимание, наред с другите въпроси, на мерките за справяне с детската 

бедност. Предложеното изменено предложение за многогодишна финансова рамка (МФР) за 

периода 2021—2027 г. за Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) включва изискване всяка 

държава членка да отделя 5 % от своите средства по ЕСФ+ за мерки за справяне с детската 

бедност. Тези средства също така ще допринесат пряко за изпълнението на бъдещия 

инструмент на политиката относно гаранцията за децата, който Комисията ще предложи през 

2021 г.   

Комисията засилва акцента върху социалните въпроси, като интегрира Европейския стълб на 

социалните права и „набора от социални показатели“ в европейския семестър. Комисията 

подчертава, че препоръките към държавите членки, които са отбелязали влошаване по даден 

показател, не се отправят „автоматично“. Комисията разглежда социалното развитие, текущите 

политики на държавите членки, както и напредъка по съответните реформи. Нещо повече, 

голяма част от специфичните за всяка държава препоръки през годините се отнасят до 

заетостта, усвояването на умения, ученето за възрастни, грижите за децата и интеграцията на 

лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда. Всички те са от съществено значение за 

справяне с бедността. В резултат на това бе постигнат значителен напредък в намаляването на 

бедността след пика на икономическата и финансовата криза през 2012 г., което доведе до 

намаляване на дела на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, 

значително под равнището отпреди кризата. През 2018 г. 110 милиона души бяха изложени на 

риск от бедност или социално изключване в ЕС-28 — 13,9 милиона души по-малко в сравнение 

с пика от 2012 г. и 7,5 милиона по-малко в сравнение с равнището отпреди кризата (2008 г.). 

Нещо повече, наличните данни за 2019 г. за 8 държави членки (Австрия, България, Дания, 

Латвия, Унгария, Полша, Румъния и Финландия) показват по-нататъшно намаляване на 

населението в риск от бедност или социално изключване. 

Съществуват големи различия между разходите за научноизследователска и развойна дейност 

в различните държави членки и тези различия се запазват в зависимост от отправната точка за 

всяка държава. Германия и Дания постигнаха своите цели преди 2020 г. и затвърдиха водещата 

си позиция в областта на иновациите. Останалите държави членки напредват по-бавно, тъй 

като се опитват да прилагат повсеместно научните изследвания и иновациите както в 

академичните, така и в бизнес средите.  

Оценката на ЕСП, че Комисията не е отправила достатъчно препоръки за справяне с бедността 

и по отношение на научните изследвания в някои държави членки, противоречи на 

признанието ѝ, че Комисията е отправила редица специфични за всяка държава препоръки, 

насочени към борбата с бедността в области като: заетост, усвояване на умения, учене през 

целия живот, грижи за децата и интеграция на пазара на труда на маргинализирани преди това 

хора. ЕСП също така признава работата по Европейския стълб на социалните права и целите за 

устойчиво развитие на ООН. Това показва, че Комисията поставя акцент върху преодоляването 

на първопричините за бедността: достъп до пазарите на труда, умения и грижи за децата. След 

настъпването на настоящата криза Комисията поставя силен акцент върху подкрепата на 

доходите и преките мерки за намаляване на бедността.  Това вече е видно от специфичните за 

всяка държава препоръки за 2020 г. Чрез препоръките си до Съвета за 2020 г. Комисията се 

стреми също така да инвестира в научноизследователската и развойната дейност, за да се 

използва възможността, предлагана от екологизирането на икономиката и ангажимента на 

Европа за неутралност по отношение на климата.   

В своя анализ на бизнес средата по държави членки Комисията разглежда други аспекти, 

доколкото съществува макроикономическа връзка. По отношение на отстояването на 

ключовата ценност на Европейския съюз, свързана с върховенството на закона, Комисията ще 

публикува всяка година доклад относно върховенството на закона, включващ специфични за 

държавите членки глави. 
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Точки 34—40 и точки 58—61 — Многогодишните оценки на Комисията за изпълнението 

на специфичните за всяка държава препоръки от страна на държавите членки 

ЕСП отбелязва, че процентът на изпълнение на специфичните препоръки по държави „изцяло“ 

или „в значителна степен“ е нисък, а мониторингът на Комисията невинаги е пълен. 

Комисията работи с държавите членки за подобряване на техните резултати по отношение на 

изпълнението „изцяло“ или „в значителна степен“. Фактът, че от началото на европейския 

семестър през 2011 г. досега са изпълнени повече от две трети от специфичните за всяка 

държава препоръки с поне „известен напредък“, потвърждава, че се провеждат важни реформи, 

макар че е възможно те да отнемат повече време. Някои реформи се сблъскват със силна 

политическа и обществена опозиция дори когато правителството демонстрира своята 

ангажираност.  

Държавите членки са постигнали най-голям напредък през годините в областта на 

финансовите услуги, достъпа до финанси, правната уредба относно несъстоятелността, 

законодателството за защита на заетостта и активните политики по отношение на пазара на 

труда, което е отражение на отдаването на приоритет на стабилизирането на финансовия 

сектор в отговор на икономическата и финансовата криза, което от своя страна изискваше 

решителни действия в рамките на политиката. В същия дух стъпките за стимулиране на 

създаването на работни места на постоянни договори и за преодоляване на сегментацията на 

пазара на труда отразяват стабилното изпълнение на съответните препоръки. По отношение на 

препоръките относно фискалната политика и бюджетното управление също се отчита солидно 

изпълнение, за да се поставят публичните финанси на стабилна основа след финансовата криза.  

Фактът, че дисбалансите постепенно се подобряват или коригират през последните години, 

също сам по себе си свидетелства за успешното изпълнение на реформите. 

Комисията извършва годишни и многогодишни оценки на изпълнението на специфичните за 

всяка държава препоръки два пъти през всеки цикъл на семестъра. Методологията на 

оценяване и определянето от Комисията на категории изпълнение се подобряват с течение на 

времето и са много строги, така че върху държавите членки се оказва непрекъснат натиск за 

продължаване и завършване на реформите. С цел улесняване на анализа и по-лесно сравнение 

на темпа на напредък през годините Комисията използва синтетичен показател за оценка на 

напредъка във връзка със специфичните за всяка държава препоръки. 

В случай на продължаващо неподходящо изпълнение Комисията активно работи с държавите 

членки с цел да се гарантира, че идентифицираните предизвикателства и приоритети на 

политиката се разглеждат по подходящ начин. Тя не смята, че допълнителните препоръки и 

специфичните мерки на Съвета водят до конструктивен диалог за намиране на решение. 

Обратно, Комисията счита, че това се постига най-добре чрез насочване на наличните средства 

от ЕС към изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки. Средствата в областта 

на политиката на сближаване са приведени в съответствие със семестъра, като същевременно 

генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ предоставя техническата помощ на 

държавите членки. Предложеният наскоро Механизъм за възстановяване и устойчивост 

(561 милиарда евро) ще бъде изцяло насочен към реформи на политиката, свързани със 

семестъра. 

За да се увеличи процентът на изпълнение „изцяло“ или „в значителна степен“, Комисията се 

консултира по-тясно с държавите членки, осигурява подкрепа за реформите чрез създадена за 

целта служба и гарантира по-добро обвързване на европейските средства с реформите.  

Що се отнася до базата данни CeSAR за оценка на специфичните за всяка държава препоръки, 

извършва се непрекъснато подобряване на нейната функционалност. Това е вътрешен работен 

инструмент, който се споделя с държавите членки от декември 2019 г. насам. 
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Точки 41—44 — връзка между разходите от бюджета на ЕС и изпълнението на 

специфичните за всяка държава препоръки 

ЕСП посочва, че „връзката между разходите от бюджета на ЕС и изпълнението на 

специфичните за всяка държава препоръки е недостатъчна“. Комисията обаче може да 

потвърди, че всички съответни специфични за всяка държава препоръки бяха взети предвид 

при планирането на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—

2020 г. Трябва да се има предвид, че европейските структурни и инвестиционни фондове се 

изпълняват потенциално за период от десет години в рамките на текущия програмен период 

(поради правилото „n+3“). Естествено, за да се материализират крайните продукти и 

резултатите от инвестициите, е необходим дори по-дълъг период от време и поради това е 

нужна дългосрочна перспектива, за да се прецени ефективността на това направление за 

насърчаване на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки. „Проучването“, на 

което се позовава ЕСП, потвърждава връзките между програмните документи за ЕСИФ 

(споразуменията за партньорство и оперативните програми) и специфичните за всяка държава 

препоръки в рамките на европейския семестър. „Широкият и общ“ характер на тези връзки 

произтича от общия характер на споразуменията за партньорство, които са „рамкови“ 

програмни документи и следователно не са насочени към специфични изисквания за 

изпълнение. 

Съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби, когато се вземат решения за намеса, в 

програмните документи се отчитат, наред с други елементи, и съответните специфични за 

всяка държава препоръки.  Споразуменията за партньорство и оперативните програми са 

стратегически документи за изпълнение на ЕСИ фондовете за период от 7 години и не са 

предназначени единствено за изпълнение на специфичните за всяка държава препоръки. 

Независимо от това от 2016 г. насам в докладите по държави редовно се отчита приносът на 

бюджета на ЕС за справяне със структурните предизвикателства. Освен това полезните 

взаимодействия между семестъра и използването на средства от ЕС бяха значително засилени 

през годините и се очаква това да продължи в следващата многогодишна финансова рамка. За 

периода 2021—2027 г. Комисията предложи държавите членки да определят как съответните 

специфични за всяка държава препоръки се вземат предвид при подготовката на програмните 

документи. През програмния период 2021—2027 г. държавите членки следва редовно да 

представят на мониторинговия комитет и на Комисията напредъка в изпълнението на 

програмите в подкрепа на специфичните за всяка държава препоръки. В рамките на междинен 

преглед държавите членки следва, наред с другото, да обмислят необходимостта от промени в 

програмите с цел отчитане на съответните специфични за всяка държава препоръки, приети 

или изменени от началото на програмния период. 

На 27 май 2020 г. Комисията представи предложение за инструмента NextGenerationEU. 

Първият стълб и основата на плана за възстановяване ще бъде нов Механизъм за 

възстановяване и устойчивост. Този инструмент надгражда инструмента за осъществяване на 

реформи и заменя бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност, който 

наскоро беше обсъден със съзаконодателите.  

Комисията също така предложи инструмента за техническа подкрепа — самостоятелен 

регламент, който е продължение на съществуващата Програма за подкрепа на структурните 

реформи (ППСР).  

Точки 45—52 — Рационализиране на специфичните за всяка държава препоръки и 

приоритизиране на реформите 

Всички съставни специфични за всяка държава препоръки, на които се позовава ЕСП, имат 

обща тема, а именно фискална политика, заетост и социална политика, бизнес среда и 

инвестиции. Компонентите на препоръките са свързани с различни области на политиката, по 
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отношение на които се очаква държавите членки да реагират чрез своите министерства и 

административни органи в рамките на сходни срокове. Това отразява действителността, че 

справянето с конкретно социално-икономическо предизвикателство изисква действие в 

рамките на политиката в различни области. По отношение на приоритизирането на реформите 

предложените от Комисията препоръки отразяват вижданията на Комисията относно 

приоритетните действия, които трябва да бъдат предприети.  

Процесът в Съвета гарантира, че препоръките са обсъдени между държавите членки преди 

тяхното финализиране. В крайна сметка Съветът е този, който приема препоръките. Освен 

това се акцентира върху непрекъснатия диалог с държавите членки и заинтересованите страни 

за идентифициране на приоритетите и конкретните реформи. Комисията е на мнение, че тези 

механизми гарантират, че приетите в крайна сметка препоръки са осъществими. Разбира се, 

Комисията е наясно, че някои реформи отнемат повече време от други, и затова е разработила 

многогодишна оценка на напредъка при изпълнението.  

Що се отнася до позоваването на интегрираните насоки в препоръките, в документите с 

препоръки вече е налице значително позоваване и нито държавите членки, нито Комисията са 

посочили нужда от допълнително позоваване в това отношение. По отношение на 

формулировката и мотивите за препоръките е важно да се отбележи, че всяка препоръка е 

придружена от съображения в подкрепа, както и от спомагателен анализ в докладите по 

държави. С оглед на широкообхватното взаимодействие между държавите членки и Комисията 

не е налице неяснота в комуникацията. 

 

Точки 53—56: Ангажиране на заинтересованите страни на национално равнище и оценка 

на националните програми за реформи 

Комисията изисква държавите членки да си сътрудничат със заинтересованите страни и самата 

тя също си сътрудничи с тях по време на мисиите за установяване на факти. Освен това на 

етапа на програмирането на средства се осъществява редовен обмен между Комисията и 

местните органи. Местните и регионалните органи са добре интегрирани в циклите на 

програмиране и изпълнение на фондовете по политиката на сближаване. Комисията предлага 

това да се запази и за програмния период 2021—2027 г.  

По отношение на националните програми за реформи Комисията потвърждава съгласуваността 

на съдържанието, но се въздържа от намеса в националните традиции по отношение на 

документацията и формата. Националната програма за реформи се превърна в много важен 

инструмент за държавите членки за улесняване на междуведомствената и междурегионалната 

координация в процеса на реформите. Предложенията на Комисията за препоръки на Съвета по 

отношение на националните програми за реформи и становищата относно програмите за 

стабилност и конвергенция на държавите членки сами по себе си представляват 

документирани записи на оценката на Комисията на програмите. Оценката е изрично 

документирана в стандартните съображения от правния текст на специфичните за всяка 

държава препоръки. Освен това информацията, съдържаща се в програмите, се счита за 

актуализиране на оценката на специфичните за всяка държава препоръки, представена в 

майското общо съобщение, което е част от публикувания пакет за семестъра. В съдържанието 

на предложенията за специфичните за всяка държава препоръки също така се отчитат мерките, 

докладвани от държавите членки в техните програми. Комисията оценява съответствието с 

образеца и се съсредоточава върху основните ангажименти за реформи, както и върху 

потвърждението на собствената си информация, събрана от Комисията чрез други източници. 

Що се отнася до базата данни CESAR, вътрешните процедури на Комисията са разработени с 

цел всички съответни генерални дирекции да дадат своя принос за цялостната оценка на 
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Комисията относно специфичните за всяка държава препоръки в CESAR. В качеството си на 

подлежащ на актуализация инструмент, който непрекъснато се развива с цел по-нататъшно 

усъвършенстване на процеса на оценка и мониторинг, в CESAR се разработват нови 

функционалности, за да се гарантира в по-голяма степен, че всички съответни генерални 

дирекции предоставят своята оценка в базата данни.  

Комисията не е съгласна с твърдението, че честото прегрупиране на специфичните за всяка 

държава препоръки прави мониторинга съпоставим в по-малка степен за различните години. 

Оценката на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки се извършва първо за 

всяка отделна подчаст и след това чрез обобщение за цялостните специфични за всяка държава 

препоръки. С цел улесняване на анализа и по-лесно сравнение на темпа на напредък през 

годините Комисията използва синтетичен показател за оценка на напредъка при изпълнението 

на специфичните за всяка държава препоръки. В базата CESAR бяха въведени някои корекции 

с оглед по-добро проследяване на препоръките във всяка област на политиката за определен 

период от време.  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

59. Комисията не споделя заключението на ЕСП, че не е засилила достатъчно акцента върху 

намаляването на бедността, нито че съществува дисбаланс в комбинацията от специфичните за 

всяка държава препоръки. 

Създаден е нов механизъм за върховенството на закона, за да се обърне специално внимание на 

въпросите, свързани с върховенството на закона. Включването на тези въпроси в семестъра е 

съсредоточено върху случаите, които имат ясно макроикономическо въздействие. 

Препоръка 1 — Да се засили насочеността към социалните и научноизследователските 

измерения в процеса на европейския семестър 

Комисията приема тази препоръка, тъй като тя ще бъде изцяло насочена към социално-

икономическите последици от кризата, породена от COVID-19. Комисията е ангажирана с 

премахването на бедността чрез преодоляване на причините за рисковете от бедност. 

Комисията приема частично тази препоръка, доколкото тя не може да се ангажира с 

отправянето на специфични за всяка държава препоръки за всички държави членки, при които 

не е налице напредък.  С оглед на новия Европейски зелен пакт и цифровата трансформация се 

очаква научните изследвания и иновациите да имат съществена роля в рамките на европейския 

семестър и за превръщането на икономиката на ЕС в конкурентоспособна и неутрална по 

отношение на климата. 

Препоръка 2 — Да се подобрят изпълнението и наблюдението на специфичните за всяка 

държава препоръки 

Първо тире — Комисията приема тази препоръка и понастоящем гарантира, че всички 

членове на екипите по държави актуализират своите оценки на изпълнението в CeSAR. В 

качеството си на подлежащ на актуализация инструмент, който непрекъснато се развива с цел 

по-нататъшно усъвършенстване на процеса на оценка и мониторинг, в CESAR се разработват 

нови функционалности, за да се гарантира, че всички съответни генерални дирекции 

предоставят своята оценка в базата данни. 

Второ тире — Комисията приема частично тази препоръка. Тя ще гарантира, че 

информацията, която вече е публично достъпна чрез докладите по държави относно 

специфичните за всяка държава препоръки и степента на тяхното изпълнение, ще бъде 

достъпна и онлайн. Това следва да подлежи на одобрение от държавите членки. 
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Трето тире — Комисията не приема тази препоръка. Комисията изгражда отношения на 

сътрудничество с държавите членки с цел съвместно идентифициране и преодоляване на 

предизвикателствата. 

Всъщност Комисията вече прилага принципа, предложен от ЕСП, като повтаря препоръките в 

следващи кръгове от семестъра в случай на неизпълнение и като ги доуточнява, когато това е 

оправдано. Следователно обмислянето на възможността за предприемане на допълнителни 

мерки съгласно Регламента не се счита за подходящо. 

Препоръка 3 — Да се засили връзката между финансирането от ЕС и специфичните за всяка 

държава препоръки 

Комисията приема частично тази препоръка за многогодишната финансова рамка за периода 

2021—2027 г. До известна степен вече съществува обвързаност на взаимно договорените 

реформи с определени условия в програмирането на ЕСИ фондовете. Нещо повече, на 27 май 

2020 г. Комисията предложи нов Механизъм за възстановяване и устойчивост, който ще 

осигури мащабна финансова подкрепа за реформи и инвестиции, предприемани от държавите 

членки, като им помогне да се справят с предизвикателствата, идентифицирани в европейския 

семестър. Това обаче ще зависи от преговорите в Парламента и в Съвета. 

Препоръка 4 — Да се подобри формулировката на специфичните за всяка държава препоръки 

Комисията приема частично тази препоръка, доколкото отделните специфични за всяка 

държава препоръки се справят с предизвикателство на общата политика. Фактът, че отделните 

специфичните за всяка държава препоръки съдържат различни въпроси, отразява 

действителността, че справянето с конкретно социално-икономическо предизвикателство 

изисква действие в рамките на политиката в различни области. В рамките на стратегията 

„Европа 2020“ са включени измерими цели. Добавянето на допълнителни цели не се счита за 

полезно. Определянето на срокове също не се счита за практично, тъй като Комисията е 

наясно, че може да се наложи реформите да бъдат проведени на различни етапи във времето. 

Би могла да се предвиди по-подробна качествена оценка на усилията за изпълнение на 

отделните държави членки. Това вече се признава, когато Комисията оценява изпълнението и 

прилага различни категории за оценка, например ограничен напредък, известен напредък и т.н. 

Комисията вече предоставя подходящи мотиви за препоръките в докладите по държави и 

съображенията към специфичните за всяка държава препоръки. 

Препоръка 5 — Да се предоставя ясна оценка на националните програми за реформи (НПР) 

Първо тире — Комисията приема частично тази препоръка в зависимост от резултата от 

текущите преговори със съзаконодателите относно МФР и Механизма за възстановяване и 

устойчивост. 

НПР допълват и потвърждават информацията, получена от други източници. НПР в настоящия 

си вид се считат за много полезни за формулирането на специфичните за всяка държава 

препоръки и подходящи за целта. Те вече съдържат различни елементи, предложени от ЕСП. 

Същевременно в рамките на текущото си сътрудничество с държавите членки Комисията ще 

проучи какви взаимноизгодни подобрения могат да бъдат направени по отношение на НПР. 

Освен това, с оглед на предложенията на Комисията за МФР за периода 2021—2027 г., 

структурата на НПР може да бъде коригирана според случая в съответствие с предложената 

роля на НПР в Механизма за възстановяване и устойчивост. По-специално съгласно 

Механизма за възстановяване и устойчивост държавите членки ще могат да представят своите 

планове за възстановяване и устойчивост като приложение към НПР. 

Второ тире — Комисията не приема тази препоръка. 
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Националните програми за реформи имат много важна роля за гарантиране на ангажимент за 

изпълнение на реформите в държавите членки, в рамките на техните министерства и заедно със 

заинтересованите страни. За Комисията НПР са полезен инструмент, който обединява и 

потвърждава информацията, която Комисията е събрала чрез различни други канали като част 

от своите постоянни дейности за икономически надзор.  

Оценката на Комисията относно НПР е отразена в предложените специфични за всяка държава 

препоръки и съображенията към тях. С оглед на настоящата роля, която НПР имат в контекста 

на европейския семестър, не се счита, че предоставянето на държавата членка на изрична 

специална оценка относно НПР носи добавена стойност. 



  

 

Одитен екип 
Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от нейните одити на 
политиките и програмите на ЕС или теми, свързани с управлението, в конкретни 
бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да 
окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или 
съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите 
промени, както и политическия и обществения интерес. 

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав IV, 
специализиран в областта на пазарната регулация и конкурентоспособната 
икономика, с ръководител Alex Brenninkmeijer – член на ЕСП. Одитът беше 
ръководен от члена на ЕСП Alex Brenninkmeijer, с подкрепата на Raphael Debets — 
ръководител на неговия кабинет; Zacharias Kolias — главен ръководител; 
Jacques Sciberras — ръководител на задача; Georgios Karakatsanis, Marko Mrkalj, 
Adrian Savin, Albano Martins Dias da Silva, Athanasios Koustoulidis, Giuseppe Diana, 
Maëlle Bourque, Maria Isabel Quintela, Marion Schiefele и Stefano Sturaro — 
одитори. Michael Pyper предостави езикова подкрепа. 

В резултат на пандемията от COVID-19 и строгите условия на изолация не можем 
да предоставим снимка на одитния екип. 



График 
Събитие Дата 

Приемане на Меморандума за планиране на одита (МПО) / 
Начало на одита 19.9.2017 г. 
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От 2010 г. насам с европейския семестър се извършва годишен цикъл на 
координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. Сметната 
палата констатира, че Комисията е извършила задълбочен анализ на 
годишния икономически напредък на държавите членки в своите доклади 
по държави, координирала е стратегията „Европа 2020“, в резултат на 
което шест от осемте цели са постигнати до 2020 г., и е предложила на 
Съвета подходящи специфични за съответните държави препоръки. 
Одиторите констатираха обаче, че изпълнението „изцяло“ или „в 
значителна степен“ на специфичните препоръки е слабо, и отправиха 
редица препоръки за подобряване на ефективността на европейския 
семестър и на дейността на Комисията за осъществяване на процеса 
в съответствие с изискванията, чрез засилване на: насочеността към 
областите, в които напредъкът е бавен (като например бедността 
и научноизследователската дейност); мониторинга на изпълнението на 
СВДП; обвързването на средствата от ЕС с препоръките; и обратната връзка 
в писмен формат относно националните програми за реформи. 

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от 
ДФЕС. 
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