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Кратко изложение
I Пандемията от COVID-19 е определящата глобална здравна криза на нашето

време, която предизвика сътресение в ежедневието и обществата в световен
мащаб. Притискани от неотложната ситуация, всички държави — членки на ЕС
предприеха мерки за обществено здравеопазване, за да спрат разпространението
на вируса и да ограничат увеличаването на смъртните случаи.

II През първата половина на 2020 г. пандемията от COVID-19 причини

неравномерни — но във всички случаи съществени — загуби на БВП във всички
държави членки. Икономическото въздействие беше неравномерно поради
различни фактори, като например разлики в структурата на икономиките
и здравните стратегии за борба с пандемията, както и различния ефект от
ограничителните мерки върху икономическите сектори.

III Настоящият преглед има за цел да представи обобщена картина на основните

мерки на икономическата политика в ЕС. ЕСП представя аналитично описание на
мерките, предприети на равнището както на ЕС, така и на държавите членки,
и идентифицира рисковете, предизвикателствата и възможностите за бъдещето
на икономическата координация на ЕС от гледна точка на външен одитор на ЕС.
Анализът в настоящия преглед се основава предимно на публична информация,
подкрепена от резултатите от анкета сред фискалните органи на държавите
членки, събеседвания със служители на Комисията и позоваване на предишни
доклади на ЕСП. Тъй като ЕСП не извърши одитна дейност, констатациите са поскоро аналитични, отколкото с елемент на оценяване, и не се отправят
препоръки.

IV Правителствата приеха широк набор от краткосрочни дискреционни

фискални мерки в отговор на здравната и икономическата криза. Техният размер
и състав отразяват относителното благосъстояние на държавите членки, а не
колко сериозно са били засегнати от кризата. Като цяло държавите членки приеха
мерки в съответствие с насоките на ЕС за политиката във връзка с кризата: голяма
част от мерките включваха схеми за запазване на работни места и държавна
помощ за предоставяне на ликвидна подкрепа за предприятията. Съставът на
фискалните пакети обаче се различава в отделните държави членки. Настоящите
фискални политики ще повишат значително равнищата на публичния дълг, но
доведоха до ефективно смекчаване на рисковете от безработица по време на
ограничителните мерки.
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V Кризата с пандемията може да увеличи риска от икономически различия

между държавите членки. Основните фактори на политиката включват разлики
във фискалното положение и нарушения на конкуренцията, произтичащи от
различния капацитет на държавите членки за използване на мерки за държавна
помощ. Нарастващите различия може също така да възникнат в резултат на
голяма и трайна безработица, недостиг на инвестиции и рискове за финансовата
стабилност, ако икономическото въздействие се разпространи във финансовия
сектор.

VI Първоначалните действия на ЕС включваха мерки, предприети в рамките на

действащите правила и рамки на политиката за подпомагане на националните
усилия за управление на кризата. Бързите парични интервенции на ЕЦБ бяха
извършени с прилагане на допустимата гъвкавост, предвидена в настоящите
фискални правила и правилата на ЕС за държавна помощ, като бяха приети ad hoc
насоки за икономическата политика и преразпределени средства от бюджета на
ЕС за финансирането на мерки в отговор на кризата (пакетите по
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса). Като следваща стъпка
бяха създадени три защитни мрежи за предоставяне на целева подкрепа за
отпускане на заеми на правителствата чрез Комисията („SURE“ или Европейския
инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица
при извънредно положение) и чрез Европейския механизъм за стабилност, както
и на предприятията чрез Европейската инвестиционна банка. Инструментът SURE
беше приведен в действие от Комисията през лятото на 2020 г. и има за цел да
финансира схеми за работа на намалено работно време в 17 държави членки от
началото на есента същата година.

VII Впоследствие ЕС предприе действия за разработване на по-мащабни

инструменти за подкрепа за справяне с нарастващите икономически последици
от пандемията. Най-мащабната мярка беше фондът NextGenerationEU на стойност
750 млрд. евро (той все още не функционираше към момента на завършване на
прегледа на ЕСП). Основният му елемент е Механизмът за възстановяване
и устойчивост, в който се прилага нов подход към разходите, т.е. той предоставя
подкрепа в зависимост от прилагането на реформи и инвестиции за увеличаване
на растежа, а не възстановява конкретни разходи, каквото е правилото за ЕСИ
фондовете или други програми на ЕС. Механизмът има за цел да се преодолеят
рисковете от икономически различия и да се обвърже възстановяването
с екологичните и цифровите стратегии на ЕС.

VIII В сравнение с ответните мерки на държавите членки и на ЕЦБ другите
финансови мерки на ЕС могат да бъдат по-бавни при предоставянето на
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подкрепа, тъй като обикновено са свързани с политически споразумения и/или
коригиране на разходните правила. Програмите бяха все още в процес на
адаптиране към кризисната ситуация, ето защо в края на месец август 2020 г.
нямаше отпуснати големи суми. Усвояването зависи от естеството и структурата
на инструмента за подкрепа и от капацитета на държавите членки за използване
на средствата в съответствие с техните процедури и условия.

IX Наборът от мерки на равнището на държавите членки и на ЕС поражда

рискове и предизвикателства за координирането на икономическата политика на
ЕС, нейното изпълнение и доброто финансово управление на средствата на ЕС.
ЕСП установи такива в следните области:
o

Фискалните пакети на държавите членки и извънредното предоставяне на
банкови кредити създават нови предизвикателства за органите на ЕС,
отговарящи за наблюдението на фискалните позиции, вътрешния пазар,
пазарите на труда и финансовия сектор;

o

Има риск от намаляване на ефективността на новопредложения механизъм
за възстановяване, ако неговата финансова структура не е подходяща, ако
плановете за възстановяване не са насочени към реформи и инвестиции за
увеличаване на растежа, изпълнението не е навременно, равнището на
усвояване е ниско, координирането на мерките на всички равнища е слабо,
ако планирането и мониторингът не се основават на надеждни показатели
или отчитането не е систематично;

o

Комисията ще бъде изправена пред предизвикателството да управлява
финансовия риск от мащабните трансакции на ЕС на капиталовите пазари.

X ЕСП установи също и възможности, произтичащи от икономическите мерки на
ЕС в отговор на кризата поради COVID-19. Прилагането на финансовите мерки на
ЕС в отговор на икономическата криза продължава, но може да доведе до
засилена роля на институциите на ЕС в управлението на икономическото
възстановяване на ЕС. Създаването на нови временни фондове като SURE и NGEU
прави възможно обмислянето на трайни подобрения на капацитета на бюджета
на ЕС за реагиране при големи икономически сътресения и за намаляване на
последващите икономически различия между неговите държави членки. Това
допълнително финансиране е важна възможност също и за насърчаване на
приоритети на ЕС като устойчивото развитие и цифровизацията, ако действията
бъдат внимателно планирани и старателно наблюдавани в рамките на
европейския семестър.
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Въведение
01 Пандемията от COVID-19 достигна до ЕС през февруари 2020 г. и бързо се

разпространи във всички държави членки, което доведе до пик в смъртността
през април и продължава да представлява голяма заплаха за здравето както
в Европа, така и по света. До края на септември в ЕС бяха докладвани повече от
3 млн. случая на заразяване и почти 150 000 смъртни случая. Държавите членки
приложиха широк кръг от ограничителни и превантивни мерки, което доведе до
намаляване на разпространението на заразата, но повторната поява на случаи
през есента на 2020 г. отново поставя предизвикателства както пред здравните,
така и пред икономическите системи.

02 За разлика от световната финансова криза, която възникна поради слабости,

развили се във финансовия сектор, настоящото икономическо сътресение засяга
цялата икономика, като дестабилизира разходите на домакинствата, стопанската
дейност и световните вериги за доставки. Според прогнозата на Европейската
комисия 1 отклонението от пътя на икономически растеж преди пандемията е
значително по-голямо, отколкото беше по време на предишната криза (вж.
фигура 1). Прогнозите са БВП на ЕС-27 да се свие със 7,4 % през 2020 г. и е
възможно през 2021 г. да не се върне към равнището преди кризата, което
поражда риск от значително увеличаване на случаите на несъстоятелност
и съкращаване на работни места.

1

Европейска икономическа прогноза от есента на 2020 г., Институционално
изследване 136, ноември 2020 г.
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Фигура 1 — Индекс на обема на БВП на ЕС (в проценти) (2006—
2021 г.)
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Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на данни и прогнози на Комисията от есента (набор от
данни AMECO).

03 Въпреки разликите в естеството на настоящата и предишната криза от
периода 2008—2013 г., има силна връзка между загубите на БВП в държавите
членки, което може да постави нови предизвикателства за икономическото
сближаване в рамките на ЕС: например Гърция, Италия и Испания изглежда са
сред най-сериозно засегнатите икономики по време и на двете кризи (вж.
фигура 2).
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ТЕМП НА РАСТЕЖ ЗА 2020 Г.

Фигура 2 — Свиване на БВП по време на кризата от периода 2008—
2013 г. и кризата от 2020 г.
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Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на данни и есенната прогноза на Комисията от 2020 г.
(набор от данни AMECO).

04 От март 2020 г. икономическото сътресение в резултат на ограничителните

мерки наложи мащабни действия на икономическата политика на равнището на
ЕС и на национално равнище в отговор на кризата поради COVID-19, за да се
компенсира загубата на приходи за предприятията и домакинствата. След
глобалната финансова криза и последвалата европейска дългова криза
икономическата координация на държавите членки беше засилена от ЕС с ново
законодателство (например „пакет от шест законодателни акта“ през 2011 г. и
„пакет от два законодателни акта“ през 2013 г.) и механизми за финансова помощ
(например ЕМФС, ЕМС). В отговор на кризата поради пандемията ЕС трябваше да
адаптира някои от сега действащите правила и да разработи нова финансова
подкрепа, за да се справи с последиците от икономическото сътресение.
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Обхват и подход
05 Настоящият документ не е одитен доклад, а преглед, основан предимно на

публично достъпна информация или на специално събрани за тази цел
материали. Целта на този преглед е двойна: да представи картина и обективен
анализ на основните национални фискални мерки и икономически мерки на ЕС
в отговор на продължаващата криза поради COVID-19; да идентифицира
рисковете, предизвикателствата и възможностите за координация на
икономическата политика на ЕС, нейното изпълнение и доброто финансово
управление на средствата на ЕС.

06 Публично достъпната информация относно приетите мерки в ЕС е

разпокъсана и разпръсната в многобройни източници и/или ѝ липсва
последователност и систематично остойностяване, което затруднява сравненията.
Тази информация също така е важна, за да подпомогне преодоляването на
проблемите, които произтичат от координацията и изпълнението на политиките,
и анализа на извлечените поуки от мерките на икономическата политика
в отговор на кризата. Обхватът на прегледа включва предприетите икономически
мерки на равнището на ЕС между март и август 2020 г. и предприетите
последващи действия, осъществени след този период, както и всички значими
фискални мерки (т.е. надхвърлящи 0,1 % от БВП), предприети на национално
равнище между март и юни 2020 г.

07 За да създаде изчерпателен преглед на мерките, ЕСП събра последователни

и остойностени данни за мерките на ЕС и националните мерки, въз основа на
публично достъпна информация и информация, поискана от Комисията. Освен
това, тъй като няма специална база данни, в която да сe централизират
и систематично да се остойностяват националните мерки за фискално
стимулиране, ЕСП проведе проучване на фискалните мерки на всички 27 държави
членки, предприети в отговор на кризата поради COVID-19, за да попълни
липсващите данни в източниците на информация. Проучването включва
националните мерки, приети до 30 юни 2020 г., като не са взети предвид
актуализациите на разходите за тези мерки или други нови мерки, приети след
тази дата.

08 В проучването на централните фискални органи беше предоставен

стандартизиран образец за докладване, който ни помогна да съберем по
систематичен начин данни относно приетите национални фискални мерки,
включително тяхното описание, срокове, цел, прогнозни разходи за мерките за

11
2020 г., и да класифицираме данните въз основа на критерии като отражение
върху бюджета и икономическо въздействие. При необходимост данните от
проучването бяха допълнени с друга публично достъпна информация (като
например Европейският фискален мониторинг, програмите за стабилност или
конвергенция, публикуваните национални бюджети и съобщенията във връзка
с бюджета). В прегледа са взети под внимание и предишни доклади на ЕСП,
събеседвания със служители на Комисията, както и предоставените становища от
експертна група по отношение на надеждността на анализа на ЕСП
и формулирането на рисковете и предизвикателствата.

12

Различни национални мерки са
насочени към запазване на
работните места и предприятията,
независимо от разходите
Икономическото въздействие на ограничителните мерки се
различава в отделните държави членки и сектори

09 Причините за настоящата икономическа криза са уникални в съвременната

история. Докато неотдавнашните кризи бяха предизвикани от неустойчиво
увеличение на търсенето и/или от натрупването на макрофинансови дисбаланси 2,
настоящият голям спад в производството е причинен от последиците от
пандемията и мерките на здравната политика както върху търсенето, така и върху
предлагането.

10 Тъй като здравните политики са най-вече област от национална

компетентност, разликите в подготвеността на държавите членки по време на
първоначалния етап на заразяване с болестта могат да обяснят защо началото на
ответните мерки за защита на здравето спрямо пандемията в ЕС беше белязано
от колебание, различни подходи към ограничителните мерки и граничния
контрол, както и от липса на координация на мерките от страна на държавите
членки.

11 Действително претърпените прогнозни загуби на БВП до средата на 2020 г.
показват значителни различия между държавите в ЕС 3. Съществена част от тези
различия между държавите членки по време на кризата поради COVID-19 може
да бъде статистически свързана с индекс на строгостта на мерките за
ограничаване или социално дистанциране и дела на туризма в икономиката.
В приложение I е показана проведената регресия с тези променливи
статистически данни. Двата обяснителни фактора са описани по-долу.

2

Европейска комисия, „Икономическата криза в Европа: Причини, последствия
и реакции“, 2009 г.

3

Бюлетин 133/2020 на Евростат, 8 септември 2020 г.
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12 Например спирането на икономическата дейност в Германия през март не

беше толкова сериозно, колкото в Италия, Франция или Испания, където всички
предприятия, които не са от първостепенно значение, бяха принудени да
затворят, и това отчасти обяснява по-големия спад на БВП в тях (вж. също
фигура 3). Предварителните оценки показват, че всеки месец на строги
ограничителни мерки може да струва спад в годишния ръст на БВП в размер до
2 процентни пункта 4.

Фигура 3 — Развитие на строгостта на ограничителните мерки през
първата половина на 2020 г.
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Източник: Индекс за строгостта (Оксфордски университет: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/).

13 Данните за първата половина на 2020 г. показват големи разлики във

въздействието на кризата върху икономическите сектори (вж. фигура 4).
Например някои сектори на услуги като транспорт, търговия на дребно, отдих
и развлечения са особено силно засегнати, тъй като противоепидемичните мерки
(ограничения на свободата на движение, социално дистанциране или забрани за
пътуване) са намалили търсенето на тези услуги.

4

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
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Фигура 4 — Промени в обема на брутната добавена стойност на ЕС
през първата половина на 2020 г.
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-15 %
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Бележка: Процентни промени в сравнение със същия период на предходната година.
Източник: Изчисление на ЕСП по данни на Евростат.

Държавите членки са приели широк кръг от фискални
мерки

14 От февруари 2020 г. фискалните политики на държавите членки се

съсредоточиха върху смекчаване на краткосрочното въздействие на
ограничителните мерки и намаляващото търсене върху приходите и заетостта.
Като наподобяваха до голяма степен реакцията на кризата от 2008 г., те се
състояха в задействането на автоматични стабилизатори (данъчни приходи, схеми
при безработица) и в приемането на дискреционни мерки за бюджетно
стимулиране, като например данъчни облекчения или намаляване на лихвите,
както и извънредни разходи, включително за подпомагане на заетостта и сектора
на здравеопазването. Освен това бяха приети небюджетни мерки за осигуряване
на ликвидност на икономическите оператори (държавни заеми, гаранции по
заеми, отсрочени данъци и др.), които нямат преки фискални разходи.

15

15 Проучването на ЕСП показва, че до края на юни 2020 т. (вж. точки 07, 08)

държавите членки са приели почти 1 250 фискални мерки за справяне
с икономическите и здравните последици от пандемията, които възлизат на
около 3,5 трлн. евро (27 % от прогнозния БВП на ЕС-27 за 2020 г.). ЕСП
класифицира мерките в пет основни категории в зависимост от тяхното естество
и от въздействието им върху дефицита (каре 1). Обобщените данни от
проучването са показани на фигура 5. Гаранциите възлизат на 2 трлн. евро, или
59 % от мерките, следвани от дискреционните мерки по отношение на разходите
(19 %), финансовите инструменти (11 %), мерките по отношение на данъчните
плащания (6 %) и дискреционните мерки по отношение на приходите (5 %).

16 Общият размер на ответните мерки е голям в сравнение с дискреционните

мерки за периода 2009—2010 г. на продуктовите пазари и пазарите на труда,
които възлизаха на около 3 % от БВП5. Мащабът на настоящите ответни действия
може да се съпостави по-скоро с размера на дискреционните и небюджетните
мерки (гаранции, заеми, подкрепа на собствения капитал) за подпомагане на
финансовия сектор през периода 2008—2017 г., който се изчислява съответно на
около 4 % и 34 % от БВП на ЕС 6.

5

Европейска комисия, „Публичните финанси в ИПС през 2010 г.“, 2010 г., стр. 19.

6

Европейска комисия, „Доклад за държавната помощ за 2018 г.“, 2019 г., стр. 34.
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Каре 1
Основна класификация на фискалните мерки в проучването на
ЕСП
Дискреционните мерки по отношение на разходите имат пряко отражение
върху бюджета. Тези мерки включват субсидии за подпомагане на доходите
на предприятията или домакинствата, мерки за подпомагане на заетостта,
като например схеми за излизане в дългосрочни отпуски и извънредни
разходи за плащания за здравно обслужване, капиталови инвестиции
и научни изследвания, както и лихвени субсидии, провизии за кредитни
загуби и други дискреционни мерки по отношение на разходите. ЕСП
докладва прогнозни суми за мерките за настоящата година, обявени към
края на месец юни.
Дискреционните мерки по отношение на приходите също имат пряко
отражение върху бюджета. Тези мерки включват облекчения на данъчните
плащания, намаляване на данъчните ставки и други мерки по отношение на
приходите. ЕСП докладва прогнозни суми за мерките за настоящата година,
обявени към края на месец юни.
Финансовите инструменти имат за цел да подпомогнат ликвидната позиция
или позицията на платежоспособността на предприятията чрез заеми или
вливания на капитал, които имат непряко отражение върху бюджета, ако
в крайна сметка не бъдат изплатени изцяло. ЕСП докладва стойността на
пакетите за инвестиции, обявени от публичните органи в края на юни 2020 г.
Гаранциите имат за цел да подпомогнат ликвидната позиция на
предприятията чрез обещание от правителството да изплати гарантирания
дълг, отпуснат от финансова институция, в случай на неизпълнение на
задълженията. Тези мерки имат непряко отражение върху бюджета, ако
гарантираните финансови инструменти не бъдат изплатени изцяло. В своя
анализ ЕСП докладва стойността на пакетите от гаранции, обявени от
публичните органи в края на юни 2020 г.
Мерките по отношение на данъчните плащания имат за цел временно да
увеличат ликвидната позиция на предприятията чрез отлагане на данъчните
плащания или плащането на социалноосигурителни вноски, които нямат
отражение върху бюджета, ако дължимата сума бъде изплатена на по-късен
етап през годината. Тези мерки включват по-специално отсрочване на данъци
и предварително възстановяване на данъци. В своя анализ ЕСП докладва
прогнозните стойности на мерките за настоящата година, обявени към края
на юни.
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Фигура 5 — Размер на фискалните мерки по категории
(в млрд. евро)
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Източник: Данни от проучването на ЕСП.
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17 Най-голямата част от мерките — около 2,1 трлн. евро или около 60 % от

съответната сума — са приети през март, когато са обявени първите ограничения
във връзка с COVID-19. Друг набор от мерки, възлизащи на 0,8 трлн. евро, са
приети през април, последвани от постепенно намаляване през май и юни
(фигура 6).

Фигура 6 — График на фискалните мерки
(в млрд. евро)
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Източник: Данни от проучването на ЕСП.

18 По-голямата част от гаранционните схеми са приети до април. Стресът на

финансовите пазари през март/април беше една от причините, поради която
определени правителства бързо приеха големи пакети от гаранции и схеми за
кредитиране при извънредно положение, за да подпомогнат ликвидността на
предприятията и общото доверие на инвеститорите по това време. Паричните
интервенции и последвалото възстановяване на финансовите пазари обясняват
защо не бяха необходими допълнителни схеми. Другите видове мерки са
разпределени по-равномерно през периода на кризата. Увеличението на размера
на мерките по отношение на разходите през юни отразява подновяването на
някои временни мерки, както и приемането на плана за възстановяване
в Германия.
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19 До момента относителният размер на фискалните мерки се различава

значително в отделните държави членки. Както е показано на фигура 7, четири от
петте най-големи фискални пакета спрямо собствения им БВП са били приети от
четирите по-големи държави — членки на ЕС, главно поради обявените суми за
гаранционни схеми. Германия стартира най-мащабните действия с мерки,
възлизащи на около 43 % от нейния БВП, следвана от Италия (37 %), Литва (29 %),
Франция (23 %) и Испания (22 %). За разлика от това някои държави, които се
присъединиха към Съюза по-късно, приеха значително по-малки фискални
пакети: в България (2 %), Словакия (5 %) и Румъния (5 %) те са най-малки сред
държавите членки.
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Фигура 7 — Размер на фискалните мерки в отделните държави
членки като дял от съответния БВП
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Бележка: Размерът на сумите отразява общите фискални усилия, но от него не стават ясни
различните фискални стратегии, които включват мерки с различно отражение във финансов
и бюджетен аспект, както се вижда от каре 1.
Източник: Данни от проучването на ЕСП.
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20 ЕСП констатира, че държавите с относително по-нисък БВП на глава от

населението са приели по-малки фискални пакети на глава от населението
и разполагат със значително ограничени възможности за реакция, докато
държавите, чийто БВП на глава от населението е над средния за ЕС, са приели поразнообразни фискални мерки за реакция, които изглежда не зависят от размера
на БВП (вж. фигура 8). Колкото по-висок е БВП на глава от населението, толкова
по-големи са фискалните пакети, но тази линейна връзка, която може да е
показател за фискално ограничение, изчезва при държавите, чийто БВП на глава
от населението е над средния за ЕС.

Фигура 8 — Размер на фискалните пакети на глава от населението
спрямо БВП на глава от населението
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Източник: Въз основа на проучването на ЕСП.

21 Въз основа на данните от своето проучване ЕСП изчислява, че държавите,

чийто БВП на глава от населението е под средния за ЕС към края на 2019 г., са
приели общ размер на фискалните мерки като дял от БВП през 2020 г., който е понисък от този на другите държави (вж. фигура 9). Освен това Комисията
изчислява, че те са изправени пред по-голям спад на БВП през 2020 г. в сравнение
с другите държави членки. Следователно размерът и съставът на приетите мерки

22
отразяват относителното благосъстояние на държавите членки, а не колко
сериозно се е очаквало да бъдат засегнати от кризата.

Фигура 9 — Сравнение на общите фискални пакети и очаквания спад
на БВП през 2020 г.
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Бележка: Бюджетните мерки включват мерки по отношение на приходите и разходите;
ликвидната подкрепа е предназначена за мерките по отношение на данъчните плащания
и финансовите инструменти.
Източник: Данни от проучването на ЕСП и прогнози на Комисията за БВП за 2020 г.

22 Съставът на фискалните мерки също се различава в отделните държави

членки (вж. фигура 7). Гаранциите съставляват основния дял от фискалните
пакети, което се отнася най-вече за държавите с най-големите пакети. Например
в Германия 58 % от пакетите се състоят от гаранции, това съотношение е 73 %
в Италия, 68 % във Франция и 65 % в Испания. Проучването на ЕСП не съдържа
данни за тяхното прилагане, но публично достъпните предварителни данни
показват, че използването на гаранции е под 10 % от пакета в Германия, под 20 %
в Италия, около една трета във Франция и над 60 % в Испания 7.

23 Други държави членки са определили най-голям дял от фискалните пакети

за дискреционни мерки по отношение на приходите и разходите, като например
Литва (81 %), Австрия (81 %), Естония (72 %) и България (70 %). Правителствата са
прибегнали до тези два вида мерки в различна степен (вж. фигура 10).

7

Вж. също: https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07~5a3b3d1f8f.en.html
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Фигура 10 — Дял на дискреционните мерки по отношение на
разходите и приходите от общите бюджетни мерки
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Източник: Данни от проучването на ЕСП.

24 Докладваните в проучването дискреционни мерки по отношение на

разходите и приходите представляват около 6,4 % от БВП на ЕС-27 през 2020 г.
и включват предимно дискреционни разходи (вж. фигура 11), от които 2 % от БВП
са заделени за подпомагане на доходите на предприятията, а 1,4 % от БВП — за
подпомагане на заетостта, като например схеми за работа на намалено работно
време. Данъчните облекчения и облекчаването на плащането на
социалноосигурителни вноски представляват най-голям дял от мерките по
отношение на приходите.

24

Фигура 11 — Състав на общите за ЕС дискреционни мерки по
отношение на разходите и приходите
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Източник: Проучване на ЕСП.

Мерките са насочени главно към непосредствено
намаляване на безработицата и случаите на
несъстоятелност

25 Съгласно издадените на 13 март 2020 г. от Комисията насоки за политиката

за държавите членки (вж. точка 43) фискалните мерки следва да бъдат насочени
към домакинствата и предприятията, за да се намали загубата на работни места
и да се подпомогнат техните доходи и ликвидност. Последващият анализ показва,
че като цяло приетите фискални мерки са били в съответствие с тези насоки.

26 Що се отнася до икономическите участници, фискалните мерки са били

насочени към нефинансовите предприятия (84 %) и домакинствата (8 %). Докато
гаранциите и инструментите за ликвидност (мерки по отношение на данъчните
плащания и финансови инструменти) са подпомогнали ликвидността на
предприятията, то 43 % от обема на дискреционните мерки по отношение на
разходите са били насочени към предприятията, а 35 % — към домакинствата.
90 % от мерките по отношение на приходите са били насочени към
предприятията, по-специално чрез облекчения на данъчните плащания (вж.
фигура 12). Дискреционните мерки по отношение на разходите имат по-широк
кръг от области на политиката, включително и здравеопазване, публични
инвестиции, научни изследвания, образование, мерки срещу бедността и т.н.

25

Фигура 12 — Разбивка на фискалните мерки по целеви
икономически участници
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Източник: Проучване на ЕСП.

27 Общият размер на проучените мерки за пряко подпомагане на заетостта

чрез режими на работа при непълно работно време е 184 млрд. евро, като
Франция (32,5 млрд. евро), Испания (29,4 млрд. евро), Нидерландия (25,2 млрд.
евро) и Италия (23,7 млрд. евро) изразходват повече от 60 % от общата сума (вж.
каре 2). Фискалните разходи за схемите за работа на намалено работно време
зависят от някои правни характеристики на схемите (допустимост, коефициенти
на заместване на заплатите, продължителност и т.н.), естеството на
противоепидемичните мерки и обема на дейностите, които могат да се
извършват от разстояние във всяка държава.
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Каре 2
Схеми за работа на намалено работно време
Схемите за работа на намалено работно време са публични програми, които
позволяват на предприятията, изпитващи икономически затруднения,
временно да намалят работното време, като предоставят на своите
служители подпомагане на доходите от държавата за часовете, които не са
изработили. Такава схема може да включва частично намаляване на
работното време или пълно прекратяване на трудовия договор за ограничен
период. Целта е да се запази заетостта по време на кризата и да се даде
възможност на предприятията да задържат уменията, експертния опит
и работната сила.
По време на глобалната финансова криза Комисията показа, че по-голямата
част от държавите членки са се възползвали от такива схеми и са имали помалко колебания в работната заетост, което е намалило разходите за
социална закрила по време на кризата 8.
На 13 март 2020 г. Комисията препоръча схемите да смекчат
неблагоприятното въздействие на ограничителните мерки върху работната
заетост. През април 2020 г. в ЕС-27 повече от 42 млн. работници се
възползваха от схеми за работа на намалено работно време в разгара на
ограничителните мерки, свързани с пандемията, което представлява около
една четвърт от общата работна сила 9. Комисията изчислява, че
непосредствените бюджетни разходи за схемите са половината от разходите
за обезщетения за безработица, които щяха да бъдат изплатени при липса на
такова подпомагане на заетостта 10.
Проучването на ЕСП показва, че в 11 държави членки фискалните мерки за
финансиране на схемите за работа на намалено работно време може да
струват повече от 5 млрд. евро през 2020 г.:
35
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28 ЕСП категоризира събраните в нейната база данни национални мерки

според тяхното въздействие върху заетостта, бедността, финансовия сектор
и околната среда. Тази категоризация е резултат от качествен анализ, основан на
наименованието, описанието и класификацията на мерките, предоставени от
държавите членки. Счита се, че мерките имат „пряко“ въздействие, ако тяхната
цел е да въздействат съответно върху заетостта, бедността, финансовия сектор
или околната среда. Счита се, че мерките имат „непряко“ въздействие, ако има
вероятност да окажат някакво въздействие, въпреки че това не е основната им
цел, и „незначително“ въздействие, ако е малко вероятно да окажат някакво
въздействие. Например мерките по отношение на разходите, с които се
финансират схемите за работа на намалено работно време, имат пряко
положително въздействие върху заетостта. Оценката на ЕСП на въздействието на
мерките е обобщена на фигура 13.

Фигура 13 — Относителен размер на фискалните мерки от гледна
точка на очакваното въздействие
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Източник: Проучване на ЕСП.

8

Извънреден документ на Европейската комисия Short-time working arrangements as
response to cyclical fluctuations, 2010 г.

9

Обзор на политиките № 7/2020, Европейски синдикален институт, 2020 г.

10

Европейска комисия, преглед „Заетост и социално развитие в Европа“, 2020 г.,
стр. 114.
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29 По-голямата част от мерките са насочени към заетостта:
o

От съответния размер на мерките 95 % имат пряко или непряко въздействие
върху заетостта, от които 12 % — пряко. Само 1 % от мерките са пряко
насочени към бедността. По-голямата част от мерките, които допринасят за
запазване на заетостта, обаче имат непряк принос за ограничаване на
въздействието на кризата върху бедността. Оценява се, че фискалните мерки
на стойност близо 3,2 трлн. евро имат комбинирано пряко (1 %) и непряко
въздействие върху бедността (92 % от общата сума).

o

Тъй като до момента финансовият сектор не е пряко засегнат от кризата
поради COVID-19, само незначителна част от мерките са пряко насочени към
финансовите предприятия. Поради ролята си на посредник при
разпределянето на гаранциите и другите инструменти обаче финансовият
сектор е непряко засегнат от 89 % от общия размер на мерките. Освен това
финансовият сектор се ползва непряко и от националите фискални мерки,
които спомагат за предотвратяване на изпадането в несъстоятелност на
предприятията и домакинствата.

o

Почти няма мерки, които да оказват въздействие по отношение на околната
среда. Приетите фискални мерки, които имат пряко или непряко въздействие
върху околната среда, съставляват едва 2 % от общия размер на средствата,
използвани в отговор на кризата поради COVID-19. Тук не е взето предвид
положителното въздействие на ограничителните мерки върху околната
среда (като например по-ниските нива на замърсяване), което ЕСП не беше
в състояние да остойности.

30 Държавната помощ е основният канал, чрез който държавите членки са

предоставили подкрепа за местните предприятия по време на кризата. Поголямата част от фискалните мерки (67 %) са одобрени от Комисията като
държавна помощ. До края на юни Комисията беше одобрила държавна помощ на
стойност 2,2 трлн. евро (15,7 % от БВП на ЕС-27 за 2019 г.), която включва
предимно гаранции и мерки за ликвидност. Като се има предвид, че по-голямата
част от одобрените от Комисията решения се отнасят за рамкови схеми,
приложими за всички сектори на икономиката, тяхната секторна насоченост не е
известна. Интензитетът на свързаната с кризата държавна помощ се различава
значително в отделните държави членки (вж. фигура 14). В абсолютно изражение
на Германия се падат почти половината от общия брой решения за държавна
помощ, предоставени в ЕС (1 трлн. евро), което съответства на 29 % от БВП на
държавата.

29

Фигура 14 — Одобрена държавна помощ (общ размер като процент
от съответния БВП)
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Източник: Данни на Комисията към края на юни 2020 г.

Мерките са допринесли за запазване на работни места, но
са довели до големи дефицити

31 В период, в който пандемията все още се разраства и нейните социално-

икономически последици вероятно също ще се променят с времето, ЕСП разгледа
първоначалните последици от фискалните мерки, които бяха приети към момента
на извършване на прегледа.

32 Първоначалните фискални мерки в отговор на икономическата криза

вероятно ще окажат сериозно въздействие върху бюджетния дефицит. Това се
дължи на факта, че данъчните приходи намаляха поради спада на
икономическата дейност и поради дискреционни мерки, като например данъчни
облекчения или намаляване на лихвите, както и извънредни разходи,
включително за подпомагане на заетостта и сектора на здравеопазването. Освен

30
това, според проучването на ЕСП, бюджетните икономии за финансиране на
мерките съставляват по-малко от 0,1 % от БВП на ЕС. Възможно е също да
възникнат бъдещи фискални разходи поради загуби от обезценка на
значителните гаранции и мерки за ликвидност, предоставени на предприятията.

33 През ноември 2020 г. се прогнозираше, че агрегираният бюджетен дефицит
ще достигне над 8 % от БВП за ЕС през 2020 г., и че в някои държави, засегнати от
съществено свиване на БВП, дефицитът може да нарасне до над 10 % (Испания,
Белгия, Италия, Франция). Има вероятност през 2020 г. 26 държави членки да не
спазят ограничението за дефицита в ЕС в размер на 3 % от БВП (вж. фигура 15).
Дефицитът може да повиши публичния дълг в диапазона от около 20 % от БВП
в периода 2020—2021 г., но изчисленията се различават значително между
отделните държави11. Прогнозните стойности за дефицита и дълга вероятно ще
нараснат още поради несигурността, свързана с настоящата икономическа
обстановка. През ноември Комисията промени прогнозата за растежа на БВП за
2021 г. от 6,1 % на 4,1 %.

Фигура 15 — Фискално салдо (като процент от БВП)
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Източник: Есенна прогноза на Комисията (2020 г.).

34 До момента предоставените от правителствата схеми за работа на намалено
работно време и схеми за държавна помощ се справиха с нуждите от ликвидност

11

Есенна прогноза на Комисията (2020 г.).

31
на предприятията и поради това ограничиха масовите съкращения.
В действителност, неотдавнашното увеличение в равнището на безработицата е
малко в сравнение със спада в производството. В ЕС безработицата се увеличи
в много по-малка степен, отколкото в Съединените щати (вж. фигура 16), където
публичните органи не стимулираха общи схеми за запазване на работни места,
а вместо това удължиха обезщетенията за безработица.

Фигура 16 — Промени в равнището на безработица и обема на БВП
в сравнение с предходното тримесечие в ЕС и в Съединените щати
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Бележка: Промените в равнището на безработица са номинални, а промените в обема на БВП
представляват темпове на растеж.
Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на данни от ОИСР.

35 Фискалните мерки изиграха ключова роля за стабилизирането на

разполагаемите доходи. Проучванията на Комисията сред потребителите
показват значително натрупване на принудителни спестявания 12, което е пряко
следствие от ограничителните мерки, фискалните мерки и голямата несигурност.
Когато ограничителните мерки намалиха продажбите на продукти и услуги от
предприятията, фискалните мерки запазиха относително стабилна покупателна
способност за служителите, което доведе до рекордно равнище на спестяванията
на домакинствата от 16,9 % в еврозоната през първото тримесечие на 2020 г. Тези
спестявания имат потенциала да допринесат за бързо възстановяване на
потреблението, ако несигурността във връзка с икономическите перспективи
намалее.

12

Бюлетин на Евростат (3 юли 2020 г.).
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36 Публичните инвестиции не са приоритет на управлението на кризата.

В своето проучване ЕСП поиска от държавите членки да посочат всички
инвестиционни решения в отговор на кризата поради COVID-19. Данните от
проучването показват, че те представляват по-малко от 0,5 % от БВП на ЕС. Като се
изключат обявените в плана за възстановяване на Германия публични инвестиции
(юни 2020 г.), те съставляват 0,1 % от БВП на ЕС. Публичните инвестиции могат да
допринесат за възстановяване на икономиките в периода след пандемията. На
23 април 2020 г. Европейският съвет приветства Съвместната пътна карта за
възстановяване, в която се препоръчват безпрецедентни инвестиции, за да се
подпомогне възстановяването и трансформирането на европейските
икономики 13.

13

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-042020.pdf
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Прилагането на съществените мерки
на ЕС в отговор на икономическата
криза продължава
37 Първоначалните действия на ЕС в отговор на икономическата криза (март

2020 г.) бяха изготвени на фона на бързо развиваща се епидемиологична
обстановка и първите общи ограничителни мерки на държавите членки (вж.
кратка хронология в приложение II). Това бяха непосредствени действия
и решения, които бяха взети в рамките на действащите правила, като например
бюджетните мерки на ЕС, паричните интервенции на ЕЦБ, решенията за
отпускане на заеми от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския
механизъм за стабилност (ЕМС), както и координационните действия на
Комисията.

38 С разрастването на кризата, свързана с пандемията, действията на ЕС

в отговор на икономическата криза също станаха по-мащабни, за да се отговори
на нуждите от възстановяване, като последно включват споразумение, прието от
Европейския съвет за създаването на нов временен инструмент на ЕС за
бюджетна подкрепа, с цел насърчаване на възстановяването на икономиката
и изграждане на по-голяма устойчивост, наречен NextGenerationEU (NGEU).

39 Общата стойност на финансовите мерки на ЕС и ЕМС (приети или в процес на

приемане, с изключение на паричните интервенции на ЕЦБ) е над 1, 363 трилион
евро 14, разпределени под формата на безвъзмездна финансова помощ
(430 млрд. евро) и заеми (933 млрд. евро). Основната част от европейската
бюджетна подкрепа се осъществява под формата на компонента за безвъзмездна
финансова помощ на предложения NGEU, който представлява около 40 % от
предвидените национални бюджетни мерки през 2020 г. (вж. фигура 17).
Средствата от ЕС са наличният максимум и не е задължително да се използват
изцяло.

14

Включително NextGenerationEU (сумите, одобрени от Европейския съвет).
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Фигура 17 — Сравнение на очакваните финансови мерки на ЕС и на
държавите членки в отговор на кризата (в млрд. евро)
2 500

NextGenerationEU (предложение
на Съвета)

2 000
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1 500

ЕИБ
1 000
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Бюджет на ЕС за 2020 г.
(преразпределения, увеличения)
0

Механизми за Бюджетни мерки
отпускане на
заеми

Гаранции

Национални фискални мерки
(2020 г.)

Бележка: Данните за предложения NGEU се основават на заключенията на Европейския съвет.
Показателят за националните бюджетни интервенции е разликата между фискалното салдо за
2020 г. и 2019 г., изчислено в есенната прогноза на Комисията (2020 г.). Данните за другите
национални мерки се основават на проучването на ЕСП. Средствата от NGEU следва да бъдат
отпуснати през следващите няколко години, като тук се прави сравнение с дефицита на
публичните финанси на държавите членки за една година.
Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на данни към август 2020 г.

Компетентностите на ЕС в областите, които не са свързани
с паричната и икономическата координация, бяха
ограничени по време на кризата

40 Ранните интервенции на политиката на ЕЦБ, по-специално мащабното

закупуване на активи (по програмата за закупуване на активи в условията на
извънредна ситуация, причинена от пандемия, с първоначална стойност
750 млрд. евро, впоследствие увеличена с 600 млрд. евро) бяха насочени към
стабилизиране на условията на финансовите пазари. Интервенциите на ЕЦБ имаха
за цел също така да се облекчат условията за финансиране на банките чрез нови
дългосрочни операции по рефинансиране (ДОР), както и да се облекчат
изискванията за обезпечение. Някои централни банки извън еврозоната (Дания,
Хърватия, Унгария, Румъния) се възползваха от предоставената от ЕЦБ ликвидност
в евро на съответните им банкови системи.
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41 ЕС беше изправен пред редица ограничения и ограничена компетентност по
отношение на определени области, в които би могъл да допринесе за действията
в отговор на пандемията. Това включваше отчасти липса на компетентност за
действие в определени области, а отчасти се дължеше на липса на консенсус
и подготвеност преди началото на кризата по отношение на изграждането на
определени механизми/инструменти. Основните ограничения включват:
o

Компетентност в политиката в областта на здравеопазването: Действията на
ЕС в областта на общественото здраве са ограничени до предоставянето на
подкрепа и допълват политиката на държавите членки, които носят
основната отговорност в тази област. Бюджетът на ЕС за инвестиции
в сектора на здравеопазването („Трета програма в областта на здравето“) е
на стойност 0,5 млрд. евро, което представлява 0,05 % от общия размер на
текущата МФР за периода 2014—2020 г. Европейската сметна палата
предстои да публикува скоро отделен преглед на първоначалния принос на
ЕС към действията в областта на общественото здравеопазване за справяне с
COVID-19.

o

Компетентност в областта на ограничителните мерки: Ограниченията на
свободата на движение и подобни мерки бяха определяни изцяло от самите
държави членки, които имат изключителна компетентност в областта на
обществената сигурност. Комисията играе второстепенна роля чрез
осигуряване на доброволна координация и предоставяне на
незадължителни насоки за ограничаване на неблагоприятните последици за
целостта на вътрешния пазар и свободното движение на стоки и хора.
Комисията обаче може да проверява дали мерките са обосновани, т.е.
подходящи, необходими и пропорционални на целите на обществената
сигурност 15.

o

Подготвеност за икономически кризи: Съветът и Комисията имат
компетентности за координиране на икономическите политики на
държавите членки в рамките на европейския семестър (със специални
правила за фискален надзор) и за проверка на съответствието на схемите за
държавна помощ с правилата на ЕС. Съветът и Комисията също така
управляват финансовата помощ за държавите членки, които изпитват тежки
смущения в икономиката или финансите (ЕМФС, механизъм за подкрепа за
платежния баланс).

15

Вж. „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“
(COM(2020) 112 final).
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o

Бюджетни правила на ЕС: Бюджетът на ЕС не е разработен с капацитет за
смекчаване на мащабни икономически сътресения в кратки срокове, тъй
като е ограничен от таваните на разходите по многогодишната финансова
рамка и от различни разходни правила на бюджетните програми. Поконкретно, извършването на евентуално преразпределяне за тази цел на
средства от програмите за инвестиции вероятно ще отнеме време,
в зависимост от естеството на инвестициите и програмния цикъл. Освен това
включените в настоящите бюджети бюджетни маржове и резерви за
непредвидени обстоятелства не са големи: ЕСП вече препоръча да се
поддържа резерв от повече бюджетни кредити 16. Понастоящем наличните
към края на МФР за периода 2014-2020 г. маржове са малки.

Бързо прилагане на гъвкава икономическа координация

42 След избухването на пандемията и без перспективи за бързо връщане към

нормалност по отношение на икономическото положение беше ясно, че ЕС
трябва да реагира по гъвкав начин, за да позволи на държавите членки да
разработят подходящи мерки в отговор на специфичната здравна и икономическа
ситуация. Това означаваше да се даде възможност за:
o

по-гъвкаво прилагане на основните икономически правила на ЕС или
процеси на координация;

o

приемане на ad hoc насоки за ограничаване на въздействието на
извънредните национални мерки относно функционирането на единния
пазар.

43 Поради това бяха взети редица решения за справяне с различни ключови
аспекти на икономическата политика:
o

На 13 март 2020 г., след заключенията на Европейския съвет от 10 март,
Комисията прие извънредни насоки за политиката за държавите членки 17
извън обхвата на традиционните процеси на икономическа координация на
европейския семестър. С тях се насърчават незабавни мерки за фискално
стимулиране с цел смекчаване на възникващата икономическа криза, като

16

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_
paper_mff_en.pdf

17

„Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“
(COM(2020) 112 final).
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например схеми за работа на намалено работно време за ограничаване на
загубата на работни места и подпомагане на доходите на домакинствата,
вливания на ликвидност и кредитни/експортни гаранции за подпомагане на
дружества с оборотен капитал;
o

На 19 март 2020 г. Комисията прие и специална временна рамка за
държавната помощ, която позволява на държавите членки да предоставят
публична подкрепа на засегнатите от кризата местни предприятия/сектори 18.
Специфичните правила за държавните гаранции, заемите и други свързани
с кризата инструменти допълниха другите възможности, с които държавите
членки вече разполагаха съгласно правилата за държавна помощ. До края на
октомври Комисията измени четири пъти първоначалната рамка, за да
удължи нейното прилагане (от края на 2020 г. до юни 2021 г., с изключение
на подкрепата под формата на собствен капитал, която ще продължи да се
прилага до края на септември 2021 г.) и за да включи в достатъчна степен
научноизследователските дейности и на подкрепата за собствения капитал;

o

На 20 март 2020 г. Комисията за първи път предложи активирането на
общата клауза за дерогация, предвидена в Пакта за стабилност и растеж 19,
с което се дава възможност на всички държави членки временно да се
отклонят от обичайно прилаганите бюджетни изисквания и да започнат
мащабно фискално стимулиране 20. Временното отклонение от плана за
корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел се позволява, при
условие че с това не се излага на риск фискалната устойчивост
в средносрочен план;

o

На 20 май 2020 г. Комисията предложи специфични за всяка държава
препоръки (СВДП) в рамките на европейския семестър, които потвърдиха
общите цели на политиката за смекчаване на тежките последици от кризата
в краткосрочен план и за възобновяване на растежа в средносрочен план. За
първи път в тези СВДП не се съдържаха фискални препоръки по отношение

18

Съобщение на Комисията „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа
на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“
(OВ C 91 I/01, 20.3.2020 г.).

19

Активирането на „общата клауза за дерогация“, посочено в член 5, параграф 1, член 6,
параграф 3, член 9, параграф 1 и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97
и член 3, параграф 5 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97, улеснява
координирането на бюджетните политики в период на драстичен спад в икономиката.

20

Съобщение на Комисията до Съвета относно активирането на общата клауза за
дерогация, предвидена в Пакта за стабилност и растеж (COM(2020) 123 final).
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на плана за корекции за постигане на средносрочните цели. Вместо това те
бяха насочени към непосредствената подкрепа за кризата и средносрочното
възстановяване чрез екологичен и цифров преход.

44 През целия период Комисията приемаше насоки, за да координира

определени мерки за здравна сигурност в областите, в които беше засегнато
нормалното функциониране на вътрешния пазар. Например Комисията издаде
насоки за ограничаване на последиците от управлението на границите върху
свободното движение на стоки и услуги (23 март 2020 г.) и върху труда (на
30 март 2020 г.). Предвид националните прерогативи в областта на здравните
политики, Комисията не издаде обвързващи правила. През септември 2020 г.
Комисията отправи предложение за препоръка от Съвета за създаване на обща
рамка за координиране и съобщаване на мерките за ограничаване на свободното
движение 21.

ЕС мобилизира наличните средства и създаде нови
предпазни мрежи за предприятията, правителствата
и служителите

45 Финансовата подкрепа от ЕС бързо се разви от непосредствено

преразпределяне на средства и мобилизиране на инструменти за гъвкавост
в рамките на текущия бюджет до прилагането на финансови предпазни мрежи
за предприятията, държавите членки и служителите с цел борба
с непосредствените икономически последици от кризата.

46 Първите предложени мерки от Комисията след избухването на кризата се

състояха в удължаване на съществуващите действия. Те са в рамките на МФР и се
финансират предимно чрез преразпределяне на бюджетните средства (вж. също
приложение III). До края на август увеличенията на бюджета на ЕС за 2020 г.
представляваха 2,3 % от първоначалните бюджетни кредити за поети
задължения, с което се изчерпаха всички маржове под таваните на разходите по
текущата МФР. Основните финансирани действия за допълване на националните
разходи по време на кризата са:
o

21

На 13 март 2020 г. Комисията реши да пренасочи ЕСИ фондовете по
политиката на сближаване за 2020 г. към Инвестиционната инициатива
в отговор на кризата поради COVID-19 (ИИОК) с намерението да отговори на
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_1555

39
най-неотложните нужди, свързани с разходите в областта на
здравеопазването, подкрепата за МСП и мерките за краткосрочна заетост.
Предварителното финансиране в размер на 8 млрд. евро няма да бъде
върнато на Комисията и ще осигури вливане на парични средства за
държавите членки за проекти, свързани с кризата. Държавите членки могат
да получат достъп до ресурсите, като изменят действащите си оперативни
програми чрез опростена и ускорена процедура, възползвайки се в някои
случаи от известна гъвкавост да преразпределят пряко финансирането;
o

Също на 13 март 2020 г. Комисията реши да освободи 1 млрд. евро от
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които да послужат
като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за подкрепа на
малките предприятия, засегнати от икономическото въздействие на
пандемията от коронавирус. Тази гаранция има за цел да стимулира банките
в целия ЕС да предоставят до 8 млрд. евро за заеми за работен капитал на
около 100 000 МСП;

o

На 30 март 2020 г. ЕС измени обхвата на фонд „Солидарност” на
Европейския съюз (ФСЕС), така че да включва мерки при тежки извънредни
ситуации в областта на общественото здраве. Към онзи момент инструментът
разполага с 0,8 млрд. евро за 2020 г. Поради извършени след това плащания
за други извънредни ситуации наличната сума през 2020 г. е намаляла на
0,18 млрд. евро;

o

На 2 април 2020 г. ИИОК е допълнена с мерки за предоставяне на временна
възможност за по-гъвкаво използване на неусвоените ЕСИ фондове
(европейски структурни и инвестиционни фондове) на стойност 54 млрд.
евро за свързани с COVID-19 проекти (ИИОК+). Това включва по-гъвкави
трансфери между фондовете, тематичните цели и оперативните програми,
както и 100 % съфинансиране от ЕС за разходите, с очаквано отражение
върху плащанията в размер на 14,6 млрд. евро;

o

На 14 април 2020 г. ЕС измени Регламента за активиране на Инструмента за
спешна подкрепа с бюджет от 2,7 млрд. евро през 2020 г. за подкрепа за
действията на държавите членки в отговор на здравната криза, като
например чрез предварителни споразумения с производителите за
закупуването на ваксини срещу коронавирус.
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47 На 16 март 2020 г. групата на ЕИБ също обяви мерки за извънредно
финансиране:
o

o

Финансиране за предприятия чрез предоставяне на 28 млрд. евро от
съществуващи програми:
—

Гаранции за МСП: Въз основа на освободените от Европейския фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ) 1 млрд. евро ЕИФ ще предостави
гаранции на стойност 2,2 млрд. евро, чиято цел е да мобилизират
финансиране до 8 млрд. евро за най-малко 100 000 МСП чрез
програмите COSME (програмата на ЕС за конкурентоспособност на
малките и средните предприятия) и InnovFin 22;

—

Специални линии за осигуряване на ликвидност за банките:
осигуряване на подпомагане за оборотен капитал за МСП и дружества
със средна пазарна капитализация в размер до 10 млрд. евро;

—

Специални програми за закупуване на обезпечени с активи ценни
книжа: за да се даде възможност на банките да прехвърлят риск по
портфейли от заеми за МСП, по които ще се мобилизират още 10 млрд.
евро подкрепа.

Финансиране за проекти в сектора на здравеопазването в размер до
5 млрд. евро.

48 Когато ограничителните мерки бяха удължени и първите национални

икономически прогнози започнаха да показват потенциалното им въздействие,
на 9 април 2020 г. Еврогрупата предложи пакет от предпазни мрежи при
извънредно положение. Той имаше за цел да подпомогне едновременно
публичните финанси, предприятията и заетостта, като по този начин се пребори
с непосредствените последици от кризата. Този всеобхватен пакет на стойност
540 млрд. евро се основава на три стълба:
o

22

Подкрепа от ЕМС за кризи при пандемия: временен инструмент на стойност
240 млрд. евро, т.е. половината от кредитния капацитет на ЕМС, които ще
бъдат използвани за преки и непреки медицински разходи във връзка с
COVID-19, направени от февруари 2020 г. Достъпът ще бъде ограничен до 2 %
от БВП на държавите членки към края на 2019 г.;

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_569
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o

Финансиране на предприятия от ЕС чрез групата на ЕИБ: финансиране
в размер на 200 млрд. евро, обезпечено с временен общоевропейски
гаранционен фонд (ОГФ) в размер на 25 млрд. евро, за подпомагане на
предприятия, по-специално на МСП, изпитващи недостиг на ликвидност.
Държавите членки трябва да правят вноски в гаранционния фонд
в съответствие със своя акционерен дял в ЕИБ. Бюджетът на ЕС и ЕМС също
могат да предоставят подкрепа;

o

SURE — временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица
при извънредно положение: 100 млрд. евро за финансиране при поискване
на увеличението на националните публични разходи за схеми за работа на
намалено работно време и други подобни схеми и като допълнителна мярка
— на някои свързани със здравеопазването мерки, по-специално на
работното място. Инструментът ще се управлява от Комисията и ще се
ръководи от финансовите правила на ЕС. SURE приема формата на схема за
кредитиране, подкрепена от система от гаранции на стойност 25 млрд. евро,
предоставени от държавите членки на бюджета на Съюза.

49 Европейският съвет одобри предложението на 23 април и призова до 1 юни

2020 г. пакетът да започне да функционира. Инструментът на ЕМС беше одобрен
на 15 май 2020 г. от Съвета на управителите на ЕМС и включваше потвърждение
на допустимостта на всички държави от еврозоната. Освен това на 26 май Съветът
на директорите на ЕИБ одобри структурата и стопанския подход на новия фонд.
Регламентът за SURE беше приет от Съвета на 19 май. Поради продължителността
на процедурите за ратифициране обаче общоевропейският гаранционен фонд
(ОГФ) не беше започнал да функционира до август, а SURE беше задействан на
22 септември, след като всички държави членки бяха подписали гаранциите.

С инструмента NextGenerationEU ЕС предложи значителна
финансова подкрепа за извършване на устойчиво
и стабилно възстановяване

50 На 23 април 2020 г. Европейският съвет реши да работи за създаване на

фонд за възстановяване в отговор на кризата поради COVID-19 и възложи на
Комисията спешно да излезе с предложение. Месец по-късно Комисията
предложи създаването на безпрецедентен временен фонд на ЕС
(NextGenerationEU) на стойност 750 млрд. евро въз основа на по-рано
представено предложение на Франция и Германия (18 май), наред с изменено
предложение за МФР за периода 2021—2027 г., в което да се вземат предвид
социално-икономическите последици от кризата. То беше одобрено от
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Европейския съвет с няколко съществени промени на 21 юли 2020 г. Освен МФР
за периода 2021—2027 г. в споразумението се предлага подкрепа от ЕС за
държавите членки на обща стойност 1,8243 трилиона евро.

51 Фондът NGEU ще предостави финансиране за редица програми, които ще

подкрепят процеса на възстановяване. Основният елемент в него е Механизмът
за възстановяване и устойчивост (МВУ). Той има за цел да подпомогне
възстановяването на икономиките на държавите членки и да се справи
с последиците от кризата поради пандемията чрез координирани инвестиции
и структурни реформи, насочени към сближаването и екологичния и цифровия
преход, организирани във всички области на политиката. По отношение на SURE
и ЕМФС (създадени по време на кризата с държавния дълг), правното основание
за NGEU е член 122 от ДФЕС, който дава възможност за целенасочена финансова
помощ в извънредни ситуации на криза, като например природни бедствия.
NGEU — очаквано въздействие

52 Комисията изчислява 23, че въздействието на NGEU вероятно ще бъде
значително за икономиката на ЕС-27:
o

o

23

Той може да увеличи инвестициите (частни и публични) с 1,4 трлн. евро
в периода 2021—2022 г. (вж. фигура 18), а следователно да запълни
и очаквания създаден от кризата недостиг на инвестиции в периода 2020—
2021 г., както следва:
—

По-голямата част от средствата (около 700 млрд. евро) са предназначени
за пряко финансиране на инвестиции;

—

Очаква се специфичните разпоредби за гаранциите (около 56 млрд.
евро), предоставени за две програми (InvestEU и Инструмент за
подкрепа на платежоспособността), да привлекат частни инвестиции
в размер до 700 млрд. евро.

Поради мобилизираните инвестиции Комисията изчислява, че през 2024 г.
равнището на БВП в ЕС-27 ще бъде с около 2 % по-високо от настоящите
прогнози.

Работен документ на службите на Комисията SWD(2020) 98 final “Identifying Europe's
recovery needs” („Определяне на потребностите на Европа от възстановяване“).
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Фигура 18 — Потенциални инвестиции, генерирани от NGEU
в периода 2021—2022 г.
Общо инвестиции
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Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на предложението на Комисията.

NGEU — обхват и състав

53 NextGenerationEU има за цел да приложи някои от следните иновативни
подходи:
o

Много по-голяма роля за ЕС — с временния инструмент почти ще се удвои
размерът на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.;

o

Подпомагане чрез диверсифицирана финансова подкрепа (безвъзмездна
финансова помощ, заеми, предоставяне на гаранции) и програми,
управлявани пряко или непряко от Комисията или със споделено управление
(вж. приложение IV);

o

Съгласно споразумението на Европейския съвет почти 90 % от средствата от
инструмента за възстановяване ще бъдат отпуснати за нов механизъм
(Механизъм за възстановяване и устойчивост), като те ще се изплащат
съгласно определени условия, свързани с извършването на реформи
и инвестиции, които преодоляват установените в рамките на европейския
семестър национални предизвикателства;

o

Концентрирана в началния период подкрепа за бързо въздействие:
съгласно споразумението на Европейския съвет задължения на стойност до
70 % от безвъзмездната подкрепа от МВУ ще трябва да бъдат поети през
периода 2021—2022 г., а за останалата част — през 2023 г. Освен това
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Европейският съвет се съгласи да финансира ретроспективни разходи,
свързани с МВУ, от началото на февруари 2020 г.;
o

Коефициенти за разпределение за новите програми, финансирани по линия
на NGEU (МВУ, REACT-EU), които вземат предвид техните специфични цели
и се различават от използваните при ЕСИФ;

o

Различен подход на финансиране чрез заеми от капиталовите пазари. За
първи път ЕС ще заеме средства за финансирането на безвъзмездна
подкрепа.

54 Като се има предвид извънредният и спешен характер на ситуацията, за

предложението на Комисията не е проведена оценка на въздействието, нито
консултация със заинтересованите страни, но то е придружено от работен
документ на службите на Комисията, в който се изясняват нуждите от
възстановяване на ЕС. Остава неясно как е било определено съотношението
между безвъзмездната финансова помощ и заемите и как е било съгласувано
с целите на фонда. След преговори относно състава на пакета Европейският съвет
се съгласи да намали дела на безвъзмездната подкрепа в пакета (от
първоначално предложените 500 млрд. евро на 390 млрд. евро), като го
компенсира с увеличаване на равнището на заемите от 250 млрд. евро на
360 млрд. евро.
Разпределение на МВУ

55 Използваните критерии за разпределяне на средствата от МВУ за

държавите членки се различават от тези, които се използват при други големи
програми от МФР. За заемите максималният таван зависи от БНД и не следва да
надвишава 6,8 % (предложение на Европейския съвет). По отношение на
безвъзмездната подкрепа разпределението зависи от показатели за
сближаването, като например население, БВП на глава от населението и равнище
на безработица. След предложение на Европейския съвет при коефициента за
разпределение за 2023 г. критерият за безработица е заменен от загубата на
реален БВП, констатирана през 2020 г., и от кумулативната загуба на реален БВП,
констатирана за периода 2020—2021 г. Промяната засяга 30 % от безвъзмездната
финансова помощ (вж. фигура 19). Това отразява двойната цел за справяне със
социално-икономическото въздействие от пандемията и фокусиране върху
структурните предизвикателства, които препятстват растежа и създаването на
работни места.
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Фигура 19 — Очаквано разпределение на безвъзмездната подкрепа
по линия на МВУ
в млрд. евро
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Източник: Изчисление на ЕСП въз основа на коефициентите за разпределение.

56 Очакваното разпределение на средствата на практика отразява най-вече

икономическите слабости преди кризата и равнищата на сближаване в рамките
на ЕС (вж. фигура 20). Разпределянето на средствата за държавите членки,
изчислено по който и да е от двата метода, показва също, че все същите три найголеми получатели (Италия, Испания и Франция) следва да получат кумулативно
около половината от общия обем на безвъзмездната финансова помощ (като се
използват текущите прогнози за развитието на БВП за периода 2020—2021 г.).
Очаква се също така те да претърпят съществени намаления на БВП по време на
кризата (вж. фигура 20).
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Фигура 20 — Връзка между разпределянето на безвъзмездната
финансова помощ от МВУ и равнището на сближаване на БВП
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Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на данни на Комисията и на споразумението на
Европейския съвет относно разпределянето на МВУ и REACT-EU по държави.

57 Ефективното разпределяне на средствата ще зависи от капацитета на

държавите членки да покрият условията на МВУ. За да получат достъп до
финансиране от МВУ, държавите членки ще трябва да изготвят национални
планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ), в които се определят техните
програми за реформи и инвестиции за периода 2021—2023 г., и да ги представят
на Комисията до 30 април. На 16 август 2020 г. Комисията създаде работна група
по въпроси на възстановяването и устойчивостта, която да ръководи прилагането
на МВУ и да го координира с европейския семестър 24, както и да определи
насоки относно изготвянето на ПВУ 25. Плановете ще трябва да се адаптират при
необходимост през 2022 г., така че да послужат като основа за окончателното
разпределение на средствата през 2023 г. Плановете ще бъдат оценявани от
Комисията (и одобрявани от Съвета), а изплащането на средствата ще зависи от
успешното изпълнение на етапните цели в плановете. Използването на по-голям
дял заеми по МВУ може също да зависи от различията между съответните нива
на доходност на държавните облигации и разходите за лихви за заемите по МВУ.

24

https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en

25

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_1658
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Финансиране на NGEU

58 NGEU ще бъде финансиран чрез капиталовите пазари. На Комисията ще

бъде разрешено да заеме средства от името на Европейския съюз, строго
ограничени до сумата от 750 млрд. евро (по цени от 2018 г.). Това позволява на ЕС
да мобилизира големи ресурси за кратък период от време, без да увеличава
националните публични дългове по време на кризата.

59 Компонентът на безвъзмездната финансова помощ на NGEU ще трябва да

бъде изплатен най-късно между 2028 г. и 2058 г. чрез бъдещите бюджети на ЕС.
Към момента на изготвяне на настоящия преглед има несигурност и дебати по
отношение на структурата на новите собствени ресурси, с които да се улесни
погасяването на задълженията на ЕС.

Някои финансови мерки не бяха приложени или още не
бяха достигнали до крайните бенефициенти

60 Пазарните интервенции на ЕЦБ имаха незабавен стабилизиращ ефект върху

финансовите пазари. По-специално спредовете на доходност на държавните
ценни книжа в еврозоната се стабилизираха на по-ниски равнища от достигнатите
върхови стойности в средата на март, след обявяването на плана на ЕЦБ за
извънредни ситуации 26. Освен това банките се възползваха и от облекчено
парично финансиране — временно облекчаване на определени капиталови
изисквания на ЕС и на предоставяните от правителствата гаранции по заемите.
В резултат на това заемите на парично-финансовите институции (ПФИ) от
еврозоната за нефинансовите предприятия и правителствата отбелязаха
значителен ръст от февруари 2020 г. насам (вж. фигура 21). По-голямата част от
предоставените на предприятията кредити обаче бяха насочени към
финансиране на оборотен капитал, а кредитите за инвестиции в дълготрайни
материални активи намаляват 27.

26

Доклад № 2 на ЕОЦКП за тенденциите, рисковете и уязвимостите, септември 2020 г.,
стр. 17.

27

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.htm
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Фигура 21 — Месечен ръст на заемите на ПФИ от еврозоната
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Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на данни на ЕЦБ (набор от данни BSI).

61 За разлика от интервенциите на финансовата политика, използването на

другите нови мерки на ЕС е като цяло умерено, но различно за всеки от
инструментите, като отразява техните различни условия и процедури. От
описанието на напредъка в усвояването (вж. приложение V) става ясно, че
бързото вземане на решения не води непременно до незабавна финансова
подкрепа — усвояването зависи от естеството и структурата на инструмента за
подкрепа и от капацитета на държавите членки за използване на тези средства
в съответствие с процедурите и условията, които се прилагат по отношение на
допустимостта за използване на средствата. По-специално ЕСИ фондовете не са
предназначени за бърза реакция при криза, за разлика например от
застрахователните фондове или фискалните автоматични стабилизатори. Все пак
обаче някои регламенти са изменени, за да може да се позволят по-бързи
действия в отговор на кризата, както и възползване от допустимост със задна дата
от 1 февруари 2020 г. (при пакетите ИИОК и ИИОК+).

62 Осъществяването на операции на ЕС по отпускане на заеми продължава. ЕИБ

одобри или подписа заеми за справяне с кризата поради COVID-19 на стойност
18,1 млрд. евро (вж. приложение VI), а наскоро одобреният гаранционен фонд,
управляван от ЕИБ, започна да функционира в края на август 2020 г. след
приключването на всички правни процедури. Към края на август не беше
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отпуснато финансиране по линия на SURE. През септември 2020 г. обаче Съветът
прие първите решения за финансиране за 16 държави членки, за което са
използвани 90 % от бюджета. Чрез заемите от SURE ЕС може да предостави
благоприятни лихви за държавите членки с голям публичен дълг (като Италия,
Испания и Белгия), но и за тези с малък местен пазар на дълга. Това може да се
види от групата държави членки, които са поискали подпомагане от SURE (вж.
фигура 22).

Фигура 22 — Одобрени заеми от SURE за схеми за работа на
намалено работно време
в млрд. евро
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Източник: Решения за изпълнение на Съвета (септември 2020 г.).

63 Към края на прегледа на ЕСП инструментът NGEU все още не беше приет.

Споразумение между ръководителите на ЕС предостави възможност за
официални преговори между Европейския парламент и Съвета относно размера
и състава, както и относно елементите на различните регламенти, уреждащи
финансираните чрез NGEU програми. Освен това решението за собствените
ресурси, свързано с финансирането от бюджета на ЕС чрез NGEU, трябва да бъде
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ратифицирано от всички държави членки съгласно техните конституционални
изисквания и затова NGEU не може да се приложи преди 2021 г.
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Кризата поражда нови рискове,
предизвикателства и възможности
за икономическата координация на
ЕС
64 Отговорът на икономическата политика на ЕС на кризата поради COVID-19

включва широк кръг от мерки на национално равнище и на равнището на ЕС,
които пораждат рискове, предизвикателства и възможности за икономическата
координация и интеграция на ЕС поради две причини. Първо, пандемията може
да създаде рискове от икономически различия при различните измерения на
икономиките на държавите членки. Второ, отговорът на ЕС на възникващите
трудности в държавите членки е свързан с предизвикателства и възможности за
икономическото управление на ЕС при разработването и прилагането на
подходящи мерки, които осигуряват устойчиво икономическо сближаване
в рамките на ЕС.

Рискове, произтичащи от неравномерното икономическо
развитие в държавите членки

65 Последиците от политиките във връзка с пандемията и свързаните с кризата
национални политики може да предизвикат рискове от икономически различия
в рамките на ЕС и перспективи за нисък растеж, произтичащи от:
o

Фискални различия;

o

Нарушения на конкуренцията поради мерките за държавна помощ;

o

Голяма и трайна безработица;

o

Ниски нива на инвестициите.

66 Пандемията може да засили фискалните различия между държавите

членки: Комисията предвижда по-голямо увеличение на дълга през 2020 г.
в държавите, които вече са имали по-голям публичен дълг преди кризата (вж.
фигура 23). Това се дължи най-вече на по-голямото въздействие на загубите на
БВП върху съотношението на дълга към БВП в държавите с високо равнище на
дълга (вж. приложение VII). Например въздействието на загубите на БВП върху
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съотношението на дълга към БВП е най-голямо в Гърция, Италия и Испания, като
се очаква също и тези държави да претърпят някои от най-големите свивания на
БВП през 2020 г. Комисията неотдавна прецени, че състоянието на публичния
дълг остава устойчиво във всички държави членки от еврозоната, но че
прогнозите са съпътствани от особено голяма несигурност 28.

67 Нарастващият публичен дълг и опасенията във връзка с неговата устойчивост
може впоследствие да ограничат фискалния капацитет за реагиране на други
кризи, финансиране на дългосрочния растеж и икономическото сближаване
в рамките на ЕС, както и приноса към стратегиите на ЕС. Следователно новият
план за действие на ЕС за инвестиции в екологичния и цифровия преход може да
бъде изправен пред нови ограничения на националното финансиране. До
момента предприетите мащабни фискални мерки по време на кризата бяха
насочени към смекчаване на непосредствените краткосрочни последици от
пандемията (вж. точка 29), но не са финансирали стратегии за възстановяване.

28

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Фигура 23 — Връзка между публичния дълг преди кризата
и прогнозния ръст на дълга през 2020 г.
35
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Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на данни на Комисията (есен 2020 г.).

68 Комисията преценява, че пълноценното функциониране на единния пазар е

от ключово значение за насърчаване на възстановяването след пандемията 29.
Данните за фискалните мерки показват, че някои държави членки са приели
относително по-големи пакети от държавна помощ (вж. точка 30). В зависимост от
тяхната продължителност и степен на прилагане, различните национални
реакции на кризата (мащабна държавна помощ, ограничителни мерки) могат
трайно да нарушат еднаквите условия на конкуренция на единния пазар и да
породят предизвикателства за икономическото сближаване
и конкурентоспособността в ЕС.

69 Настоящите мерки за подпомагане на заетостта намаляват краткосрочните

рискове от безработица (вж. точка 34), но с тях не се взема предвид развитието на
жизнеспособността на предприятията. Умереното възстановяване
и продължаващите рискове за общественото здраве може да доведат до
структурни промени в търсенето и до проблеми с изпадането в несъстоятелност
на все по-голям брой предприятия въпреки схемите за запазване на работни

29

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-042020.pdf
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места. Неотдавнашният значителен спад в общия брой изработени часове
в икономиката на ЕС с около 15 % през първата половина на 2020 г. в сравнение
със същия период на предходната година (вж. фигура 24) показва потенциално
висок ръст на безработицата и различно въздействие в отделните държави
членки.

70 Предишният опит със схемите за запазване на работни места по време на

глобалната финансова криза показва, че с продължителната им употреба има
риск да се подпомагат западащи предприятия, което в крайна сметка забавя
преструктурирането и възпрепятства растежа на производителността 30. Може да
се наложи навременно въвеждане на нови видове фискални мерки за
финансиране на активни политики за пазара на труда (като например обучение,
преквалификация), за да се подпомогне необходимото преразпределяне на
ресурси в икономиката.

Фигура 24 — Промени в общата заетост към края на юни 2020 г.
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Източник: Данни на Евростат.

71 Високата степен на несигурност, свързана с икономическите перспективи,

намаляването на приходите на предприятията и нарастващият корпоративен дълг
по време на пандемията може да възпрат частните инвестиции. Текущите
прогнози показват спад в инвестициите през 2020 г., съпоставим с наблюдавания
по време на финансовата криза (2008—2013 г.), както и широки различия

30

Извънреден документ на Европейската комисия Short-time working arrangements as
response to cyclical fluctuations, 2010 г.
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в очаквания спад на инвестициите тази година, което може да доведе до риск от
увеличаване на икономическите различия в ЕС (вж. фигура 25). Има риск
продължаващият през годините недостиг на инвестиции да доведе до нисък
дългосрочен растеж. Липсата на публични инвестиции може да увеличи тези
рискове — до момента такива инвестиции не са приоритет на националните
фискални мерки в отговор на кризата (вж. точка 36).

Фигура 25 — Бруто образуване на основен капитал в частния сектор
(процентна промяна)
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Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на данни на Комисията (есен 2020 г.).

Предизвикателства пред действащите рамки за
координация на икономическата и фискалната политика

72 ЕС прояви повече свобода при прилагането на гъвкавост за своята

икономическа координация (напр. отменяне на фискални правила и временни
промени в правилата за държавната помощ). Това беше необходимо, за да се
даде възможност на държавите членки да приемат бързи и персонализирани
мерки за реакция на развиващата се криза. Извънредното облекчаване на
основните правила обаче – макар и временно – може да застраши капацитета на
Европейския съюз за координиране на националните мерки на икономическата
политика по време на кризата и възстановяването.
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Предизвикателства пред фискалната координация на ЕС

73 Мащабните фискални мерки на държавите членки в отговор на кризата

пораждат предизвикателства за бъдещата координация на фискалните политики
на ЕС:
o

Нарастващите фискални дългове и рискове (вж. точка 66) могат да затруднят
връщането към действащите фискални правила на ЕС. Дори в периода на
растеж преди кризата някои държави членки не ги спазваха изцяло 31.
Бъдещо предизвикателство за управлението на ЕС ще бъде как да се планира
връщане към действащите или новите правила, което не възпрепятства
възстановяването на държавите членки след пандемията или устойчивостта
на дълга. Решението може да се основава на настоящия преглед на
Комисията на икономическото управление на ЕС 32.

o

Освен това активирането на „общата клауза за дерогация“ (вж. точка 43)
позволи на националните фискални политики да отговорят на кризата по
гъвкав начин, но без каквато и да е координация от страна на ЕС. При него не
се изясняват някои оперативни аспекти (например посочване на сроковете
и условията за излизане или преразглеждане) 33, които може да затруднят
координацията на средносрочните фискални цели.

Предизвикателства пред координацията на ЕС на политиките за заетост

74 Координацията на националните политики за заетост е компетентност на ЕС

в рамките на европейския семестър. Заетостта беше приоритет при предишната
икономическа стратегия на ЕС („Европа 2020“) и е част от настоящата стратегия на
ЕС за устойчиво развитие 34 и от политическите насоки на Комисията за периода
2019—2024 г. Кризата поражда рискове за ефективното функциониране на
пазарите на труда на ЕС (вж. точка 69). Предизвикателството е Комисията да ги
наблюдава и да изготви подходящи СВДП и финансиране от ЕС, за да координира

31

Специален доклад № 18/2018 на ЕСП „Постигната ли е основната цел на
превантивната част на Пакта за стабилност и растеж?“.

32

Европейска комисия, „Съобщение относно прегледа на икономическото управление“,
февруари 2020 г.

33

Европейски фискален съвет, „Оценка на подходящата фискална позиция за
еврозоната през 2021 г.“, 1 юли 2020 г.

34

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-developmentgoals/eu-approach-sustainable-development-0_en
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навременните национални мерки в отговор на повишаването на безработицата,
например SURE (вж. точка 48).
Предизвикателства пред политиката на ЕС в областта на конкуренцията

75 По отношение на координацията на вътрешния пазар Комисията прие

правна рамка, насочена към предоставяне на обективни критерии за
разработване на национални схеми за държавна помощ и условия за
ограничаване на нарушенията на конкуренцията, особено за предприятия със
значителна позиция на пазара (вж. също точка 43). Мащабът на приетите схеми за
държавна помощ обаче се различава в отделните държави членки и,
в зависимост от равнището на използване, те могат да нарушат еднаквите
условия на конкуренция между предприятията на вътрешния пазар (вж. точка 68).
Комисията ще бъде изправена пред голямо предизвикателство при
наблюдението на развитието на пазара и на значителните обеми на държавната
помощ. Комисията вече е използвала този вид рамка по време на финансовата
криза и кризата с държавния дълг 35 и ЕСП констатира, че приложените от
Комисията правила за държавна помощ за финансовия сектор не са били
адаптирани към променящите се пазарни реалности и регулаторни рамки 36.

76 Освен това, докато ограничителните мерки и граничният контрол

продължават да затрудняват функционирането на единния пазар и основните
европейски свободи, като например свободното трансгранично движение на
стоки и граждани, Комисията играе и ще продължи да играе важна роля за
защитата на тези свободи, като проверява пропорционалността на националните
мерки (вж. точка 44).

35

Съобщение на Комисията „Временна общностна рамка за мерките за държавна
помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова
и икономическа криза“ (OВ C 16/01, 22.1.2009 г.); „Съобщение на Комисията относно
прилагането от 1 януари 2011 г. на правилата за държавни помощи за подкрепата на
мерки в полза на банки в контекста на финансовата криза“ (OВ C 329/07, 7.12.2010 г.).

36

Специален доклад № 21/2020 на ЕСП „Необходима е проверка за пригодност на
контрола на държавната помощ за финансовите институции в ЕС“.

58
Предизвикателства пред наблюдението от ЕС на финансовия сектор

77 Банковата система е в по-добра позиция да устои на сътресението,

отколкото през 2008 г. 37, въпреки че някои държави членки все още са изправени
пред относително високи равнища на необслужваните кредити (НОК). Първите
индикации сочат, че тя е предоставила извънредна ликвидност на икономиката
(вж. точка 60). Очаква се НОК да се увеличат рязко вследствие на икономическото
сътресение и растящата безработица, което създава по-големи рискове от
бъдещи банкови кризи 38. Комисията, ЕЦБ и финансовите органи на ЕС (ЕССР, ЕБО,
ЕОЦКП, ЕОЗППО, СП) ще имат сложна роля при наблюдението на финансовите
рискове и/или при приемането на подходящи мерки за смекчаване, като
същевременно ще трябва да запазят кредитните потоци към икономиката.

Инструмент на ЕС за възстановяване: нови възможности,
рискове и предизвикателства

78 Предложеният NGEU е свързан с нови рискове, предизвикателства

и възможности за координацията на икономическите политики на ЕС и за
доброто финансово управление на средствата на ЕС:
o

Рискове за финансовата адекватност;

o

Рискове за изпълнението;

o

Рискове по отношение на мониторинга;

o

Рискове за отчетността;

o

Предизвикателства пред управлението на финансовия риск;

o

Възможности за засилена икономическа координация в ЕС.

Рискове за финансовата адекватност

79 Инструментът NGEU е финансово значим и ще осигури подкрепа за редица
ключови програми и тематични области. В хода на преговорите обаче няколко

37

Преглед № 5/2020 на ЕСП „Какви реформи предприе ЕС в отговор на поуките от
финансовата и дълговата криза в държавите членки в периода 2008—2012 г.?“.

38

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~
1b75555f66.en.html#toc22
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други амбициозни идеи за подпомагане в конкретни области не бяха подкрепени
от Европейския съвет. Ярък пример за това е, че споразумението на Европейския
съвет относно NGEU не включва предложения от Комисията инструмент за
подпомагане на собствения капитал на предприятията (ИПП), без да е
предвидена алтернатива (вж. приложение IV). Съществува риск:
o

да не бъде намерено подходящо решение за намаляване на прекомерния
ливъридж, пред който може да се изправят все повече предприятия по
време на настоящата криза. Поради това има риск от масово изпадане
в несъстоятелност и/или враждебно поглъщане от чуждестранни конкуренти,
което може да подкопае правилното функциониране на единния пазар
и конкурентоспособността на ЕС;

o

целта на предложението на Комисията за финансиране на инвестиции
в размер на 1,4 трлн. евро може да не бъде постигната, тъй като ИПП беше
предназначен да привлече инвестиции в размер до 300 млрд. евро.

80 Ефективността на NGEU ще зависи и от неговия размер спрямо

продължителността и въздействието на пандемията. Въпреки че са значими,
новите финансови пакети се основават на пролетната прогноза на Комисията,
която показва значителни рискове от влошаване 39. Ако рисковете станат
реалност, може да е необходимо извършването на нова оценка на очакваното
въздействие на инструмента, размера на средствата и неговата структура.
Рискове за изпълнението

81 Ефективността на NGEU и на следващата МФР при смекчаването на

въздействието от кризата поради COVID-19 върху растежа и сближаването не е
гарантирана. Тя ще зависи до голяма степен от качествата на изпълнението, поконкретно:
o

Навременното предоставяне на средствата, което зависи от фактори като
бързото ратифициране на решението за собствените ресурси от държавите
членки, бързото приемане на новия дългосрочен бюджет
и законодателството в тази област; капацитета на Комисията да ръководи
бързото и безпроблемно изпълнение на проектите.

o

Високата степен на усвояване, тъй като NGEU може да доведе до желаното
въздействие само ако държавите членки са в състояние да усвоят средствата.
Високата степен на усвояване обаче е изложена на риск. Още в миналия

39

Европейска комисия, „Европейска икономическа прогноза — пролет 2020 г.“, стр. 68.
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програмен период на политиката на ЕС в областта на сближаването ЕСП
установи значителни проблеми с усвояването: някои от държавите членки
с най-ниско усвояване през настоящия програмен период вероятно ще
получат значителна подкрепа от МВУ 40.
o

Качеството на разходването на средствата и на реформите, по-специално
стратегиите на държавите членки и способността има да се възползват от
възможностите за увеличаване на растежа, предоставени от новите канали
за финансиране от ЕС. Има риск държавите членки да не са склонни или да
не могат да извършват амбициозни реформи или инвестиции. През 2019 г.
Съветът отново подчерта необходимостта от допълнителни структурни
реформи за преодоляване на забавянето на инвестициите 41. В рамките на
европейския семестър ЕСП констатира ниски равнища на изпълнение на
СВДП, както и че ефективността на европейския семестър зависи от
равнището на участие на държавите членки и тяхната ангажираност за
изпълнение на специфичните препоръки в разумни срокове 42.

82 Целите на МВУ са общи с тези на други програми на ЕС, което има

предимства по отношение на взаимното допълване и полезните взаимодействия.
Това обаче увеличава риска от двойно финансиране и конкуренция между
различните програми. ЕСП препоръча МВУ да включва подходящи механизми
с цел осигуряване на координация с други източници на финансиране от ЕС
и осигуряване на допълняемост 43. Насоките на Комисията за държавите членки 44
изискват подходящи мерки, с които да се гарантира спазване на разграничението
между различните инструменти през целия период на изпълнение на плановете
за възстановяване и устойчивост, както и недопускане на двойно финансиране
през този период.

40

Становище № 6/2020 на ЕСП относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

41

Council conclusions on In-depth reviews and implementation of the 2018 Country Specific
Recommendations („Заключения на Съвета относно подробните прегледи
и изпълнението на СВДП от 2018 г.“), 3 май 2019 г.

42

Специален доклад № 16/2020 на ЕСП „Европейски семестър — специфичните
препоръки по държави са насочени към важни въпроси, но изпълнението им трябва
да се подобри“.

43

Становище № 6/2020 на ЕСП относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

44

Работен документ на службите на Комисията SWD(2020) 205 final „Насоки за
държавите членки относно плановете за възстановяване и устойчивост“, 17.9.2020 г.
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Рискове по отношение на мониторинга

83 ЕСП неотдавна посочи редица слабости, свързани с функционирането на

европейския семестър, например при подбора и приоритизирането на СВДП,
и случаи, в които в представените от държавите членки национални програми за
реформи (НПР) няма ясна връзка между предложените от тях мерки и СВДП или
по-широките цели на ЕС 45. Тези аргументи се отнасят и за представяните от
държавите членки планове във връзка с МВУ, в които следва да се обяснява как
възнамеряват да използват средствата, за да отговорят на приоритетите на ЕС
и на СВДП 46. Ето защо има риск ПВУ, които са основа за отпускането на средства
от МВУ, да не включват достатъчно ясни национални стратегии и амбициозни
цели. За разлика от националните програми за реформи, тези планове трябва да
бъдат одобрени от Комисията и Съвета, което би следвало да намали подобни
рискове.

84 Освен това, въпреки че междинните и крайните количествени цели трябва

да бъдат определени на равнището на държавите членки в техните ПВУ, ЕСП
посочи, че в предложения регламент не са включени никакви общи показатели
за резултати и количествени цели на равнището на ЕС47. Това би способствало за
по-добро наблюдение, измерване, оценяване и одитиране на изпълнението на
МВУ на равнището на ЕС и би насочило държавите членки към по-ефективно
използване на техните ресурси за постигане на целите на ЕС. В своето съобщение
относно годишната стратегия за устойчив растеж 48 за 2021 г. Комисията е
представила редица показатели и цели на ЕС в своите седем европейски водещи
инициативи. В насоките на Комисията за държавите членки те са приканени да
обяснят кои части от ПВУ допринасят за тези водещи инициативи.

45

Специален доклад № 16/2020 на ЕСП „Европейски семестър — специфичните
препоръки по държави са насочени към важни въпроси, но изпълнението им трябва
да се подобри“.

46

SWD(2020) 205 final „Насоки за държавите членки относно плановете за
възстановяване и устойчивост — част 2“.

47

Становище № 6/2020 на ЕСП относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

48

Съобщение на Комисията COM (2020) 575 final „Годишна стратегия за устойчив растеж
за 2021 г.“
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Рискове за отчетността

85 Мерките във връзка с кризата ще донесат нови рискове за финансовото

управление на ЕС, а следователно и за одитната и публичната отчетност. ЕСП
докладва, че в инструментите извън бюджета на ЕС няма достатъчно разпоредби
по отношение на отчетността пред гражданите за резултатите от изпълнението на
политиките на ЕС 49. Първоначалните финансови инициативи (ИИОК и SURE) са
предназначени да бъдат в пълно съответствие с финансовите регламенти на ЕС.

86 По-новият МВУ не е ЕСИ фонд и поради това в него се възприема различен

подход към отчетността. В своето становище относно МВУ 50 ЕСП изтъкна някои
важни съображения по отношение на разпоредбите на МВУ относно одита
и отчетността (вж. приложение VIII). ЕСП подчертава по-специално
необходимостта от строг мониторинг, основан на проверими показатели и крайни
количествени цели, ясен парламентарен контрол и ясни одитни правомощия.
Високите стандарти на отчетност и всеобхватните механизми за одит също могат
да допринесат за ефективността на механизма.
Предизвикателства пред управлението на финансовия риск

87 Новите кризисни инструменти (SURE, NGEU) са свързани с мащабни

операции по получаване и отпускане на заеми (вж. точки 48, 58). Въпреки че по
същество това не е нова дейност за Комисията, тя ще бъде изправена пред
предизвикателството да увеличи административния си капацитет за кратък
период от време, за да се гарантира доброто управление на по-големите от
всякога трансакции на капиталовите пазари, включително емитирането на
облигации и управлението на финансовите рискове (като например лихвен риск,
кредитен риск, риск от измами).

88 Със заемите на Комисията ще се финансират безвъзмездна финансова

помощ и гаранции (NGEU), както и заеми (NGEU, SURE). Заемите трябва да бъдат
изплатени от държавите членки и поради това не изискват допълнителни ресурси
на ЕС, освен ако не бъде отправено искане за активиране на гаранция от бюджета
на ЕС в случай на неизпълнение на задълженията за плащане. В момента няма
49

ЕСП, Информационно-аналитичен документ „Бъдещето на финансите на ЕС –
реформиране на начина, по който функционира бюджетът на ЕС“, февруари 2018 г.,
точка 26.

50

Становище № 6/2020 на ЕСП относно Механизма за възстановяване и устойчивост.
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предложение за официален механизъм (като например наблюдение след
приключване на програмата 51 в случай на кредитиране от ЕМФС и ЕМС), за да се
следи способността на държавите членки за изплащане на тези заеми.

89 Компонентът на безвъзмездната финансова помощ ще бъде изплатен

директно от бюджета на ЕС след 2027 г. и най-късно до 2058 г. За да изпълни тези
задължения, Европейският съвет се съгласи всяка година да прехвърля към
бюджета на ЕС извънредни национални вноски в размер до 0,6 % от съответния
БНД до пълното изплащане на заетите суми. Европейският съвет одобри
създаването на нов собствен ресурс на базата на нерециклирани пластмасови
отпадъци и за обмисляне на въвеждането на още нови собствени ресурси
в бъдеще (например механизъм за корекция на въглеродните емисии на
границите или налог върху цифровите услуги), но подробностите ще трябва да
бъдат изяснени в бъдещите предложения на Комисията. Въвеждането на нови
собствени ресурси на ЕС е възможност да се намали натискът върху националните
бюджети и бюджета на ЕС, както и въздействието на всякакви политически
рискове върху целостта на приходите на ЕС. Новите източници на приходи могат
също така да подпомогнат приоритетите на ЕС, като например действията
в областта на климата и устойчивото развитие.
Възможност за засилена икономическа координация в ЕС

90 Икономическите стратегии на ЕС, като например екологичният и цифровият

преход, планът за действие за единния пазар 52 и (наскоро приетата) промишлена
стратегия53 могат да направляват възстановяването след пандемията, да насърчат
инвестициите и да действат като средство за повишаване на дългосрочния
икономически растеж на икономиките на ЕС. ЕСП констатира, че обвързването на
предложения МВУ с европейския семестър има за цел координиране на
националните стратегии за възстановяване и тяхното ефективно съгласуване
с икономическите стратегии на ЕС. То може да стимулира държавите членки да
изразходват допълнителни средства за структурни реформи и инвестиции
с голямо въздействие върху дългосрочния растеж. Комисията е предложила в ПВУ
да бъдат включени ясни междинни цели и проверими критерии за напредъка,

51

Регламент (ЕС) № 472/2013.

52

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0094&qid=1605524383964

53

COM(2020) 102 final „Нова промишлена стратегия за Европа“.
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които следва да подлежат на щателен мониторинг по време на етапа на
изпълнение.

91 Структурата на МВУ също създава възможност за постигане на бързо

въздействие върху икономическото възстановяване. По-специално възможността
за концентриране на средствата в началото на периода и различните разходни
правила (вж. точка 53) противоречат на преобладаващата досега логика на
разходите от бюджета на ЕС, които обикновено се увеличават към края на
периода на финансовата рамка поради продължителния процес на програмиране
и подготовка на проектите. Новата логика — основана на покриването на етапни
цели на политиката — може да допринесе за по-бързо възстановяване след
икономическото сътресение, ако изпълнението на етапните цели и целеви
равнища не бъде забавено значително.

92 Предишната финансова криза и кризата с държавния дълг в ЕС предизвикаха

съществени реформи на финансовите правила на ЕС (единен правилник, Единен
надзорен механизъм, Европейска система за финансов надзор) или доведоха до
укрепени или нови механизми за икономическа координация („пакет от шест
законодателни акта“, „пакет от два законодателни акта“, европейски семестър,
процедура при макроикономически дисбаланси) или до нови видове
макрофинансова помощ, предоставяна на държавите членки (ЕМС, ЕМФС) 54.
Наличната финансова помощ от ЕС (ЕМФС, механизъм за подкрепа за платежния
баланс) обаче не беше използвана по време на кризата с пандемията, тъй като тя
беше предназначена за справяне с различни видове кризи и за коригиране на
икономически дисбаланси.

93 Въпреки наличието на фискални правила на ЕС, продължаващата криза

влошава предишната тенденция за фискални различия (вж. точка 66) и подновява
дебата относно необходимостта от общи инструменти за макроикономическа
стабилизация в паричния съюз 55. Еврогрупата отново се ангажира да продължи
работата за допълнително укрепване на структурата и устойчивостта на
сътресения на паричния съюз 56. Кризата поради COVID-19 може да предостави

54

Преглед № 5/2020 на ЕСП „Какви реформи предприе ЕС в отговор на поуките от
финансовата и дълговата криза в държавите членки в периода 2008—2012 г.?“.

55

Европейски фискален съвет, „Оценка на подходящата фискална позиция за
еврозоната“, юли 2020 г.

56

Еврогрупа, „Изявление относно отговора на икономическата политика на COVID-19“,
16 март 2020 г.
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възможност за преразглеждане на инициативите, насочени към засилване на
икономическата координация в еврозоната, предложени преди избухването на
пандемията (вж. приложение IX).

94 Настоящата криза има различно въздействие и причини, но също предоставя
възможност да се помисли за допълнителни подобрения на финансовия
капацитет на институциите на ЕС да реагират бързо на големи икономически
сътресения с цел намаляване на потенциалните икономически различия между
неговите държави членки, предизвикани от такива сътресения. Развитието на
мерките на ЕС по време на тази криза показа, че бюджетът на ЕС не беше
адаптиран спрямо мащаба на нуждите на държавите членки (вж. по-специално
точки 41, 46, 61). NGEU и SURE са временни, но могат да послужат като тест за
необходимостта от създаване на такива постоянни инструменти за
стабилизиране.

Настоящият преглед беше приет от Одитен състав IV с ръководител
Алекс БРЕНИНКМАЙЕР — член на Сметната палата, в Люксембург на 24 ноември
2020 г.
За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател
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Приложения
Приложение I — Разлики в загубите на БВП в отделните
държави по време на пандемията: статистическо обяснение
Без тегловен коефициент
Променлива величина Коефициент
C
ТУРИЗЪМ1
СТРОГОСТ
R-квадрат

0,049077
-0,730315
-0,360840
0,430685

Ст. Грешка Статистика t
0,055015
0,328399
0,129799

0,892075
-2,223861
-2,779996

Средна зависима
променлива

Вер.
0,3830
0,0378
0,0116
-0,112609

Тегловен коефициент на БВП
Променлива величина Коефициент
C
ТУРИЗЪМ1_Y
СТРОГОСТ_Y
R-квадрат

0,000870
-1,805882
-0,331146
0,983588

Ст. Грешка Статистика t
0,000337
0,258049
0,009569

2,578985
-6,998202
-34,60612

Средна зависима
променлива

Вер.
0,0179
0,0000
0,0000
-0,005994

Тегловен коефициент на населението
Променлива величина Коефициент
C
ТУРИЗЪМ1_P
СТРОГОСТ_P
R-квадрат

0,000939
-1,526311
-0,325346
0,964087

Ст. Грешка Статистика t
0,000471
0,328663
0,014576

1,992262
-4,644001
-22,32012

Средна зависима
променлива

Вер.
0,0602
0,0002
0,0000
-0,006027

Бележка: За трите регресии между държавите зависимата променлива е намалението на обема
на БВП през второто тримесечие на 2020 г. на годишна база (по данни на Евростат).
Обяснителните променливи, счетени за съществени, са: индекс на строгостта на Оксфордския
университет 57, дял на туризма в общата заетост (по данни на Евростат). Регресиите са определени
съгласно три алтернативи, за да се валидира надеждността на резултатите: Въпреки че държавите
получават идентичен тегловен коефициент при регресиите без тегловни коефициенти, големите
държави са по-значими при подходите с претеглени стойности (на БВП и населението).

57

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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Приложение II — Основни икономически действия на ЕС
в отговор на кризата (март—август 2020 г.)
МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

12

В отговор на стреса на финансовите пазари ЕЦБ решава да проведе
допълнителни операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР), за да
осигури ликвидност на банките, както и допълнителна програма за
закупуване на активи на стойност 120 млрд. евро, валидна до края на
2020 г. ЕЦБ решава да позволи на банките от еврозоната временно да
извършват дейност под определени капиталови изисквания.

13

Комисията приема насоки за координирани икономически действия в
отговор на пандемията поради COVID-19.

16

Групата на ЕИБ обявява мерки от съществуващите програми за
мобилизиране на средства в размер до 40 млрд. евро за финансиране на
свързани със здравето дейности и на предприятия, засегнати от кризата,
които ще бъдат частично гарантирани от бюджета на ЕС.

18

ЕЦБ решава да стартира временна програма за закупуване на активи в
условията на извънредна ситуация, причинена от пандемията (PEPP), с
пакет от 750 млрд. евро.

19

Комисията приема временна рамка въз основа на член 107, параграф 3,
точка б) от ДФЕС, за да се даде възможност на правителствата да
подкрепят предприятията по време на кризата (чрез безвъзмездни
средства, гаранции, субсидирани заеми, рекапитализации).

23

Европейският съвет одобрява предложението на Комисията за
задействане на „общата клауза за дерогация“ на фискалните правила на
ЕС.

30

Приемане на изменения на Регламента за ЕФРР и Регламента за
общоприложимите разпоредби, за да се осигури гъвкаво използване на
кохезионните фондове в размер на 37 млрд. евро за финансиране на
действия, свързани с кризата, в областите, където това е найнеобходимо.

09

Еврогрупата в разширен формат се съгласява да създаде три мрежи за
финансова сигурност на стойност 540 млрд. евро, които да бъдат
управлявани от ЕМС, групата на ЕИБ и Комисията.

17

Приет е коригиращ бюджет на ЕС за 2020 г. с допълнителни 3 млрд. евро
за Инструмента за спешна подкрепа и механизма за гражданска защита.

30

ЕЦБ решава да проведе операции по дългосрочно рефинансиране,
свързани с пандемията (PELTRO), между май и декември 2020 г., за да
осигури ликвидност на банките.

27

Комисията предлага да се създаде фонд за възстановяване на ЕС („Next
Generation EU“) на стойност 750 млрд. евро.

04

ЕЦБ решава да увеличи пакета за PEPP с 600 млрд. евро и да удължи
хоризонта ѝ поне до края на юни 2021 г.

21

Европейският съвет одобрява създаването на фонда за възстановяване на
ЕС („Next Generation EU“) на стойност 750 млрд. евро.

ЮЛИ
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Приложение III — Свързани с COVID-19 промени в бюджета
на ЕС за 2020 г. в сравнение с първоначалния бюджет

Функция от МФР

Преразпределение

Засилено
разпределение
на бюджетните
кредити за
поети
задължения

Засилено
разпределение
на
бюджетните
кредити за
плащания

Конкурентоспособност за
растеж и работни места

1,7

Икономическо, социално
и териториално
сближаване

54

22,6

54

8
14,6

0,1

0,7

от които:
ИИОК
ИИОК+
Устойчив растеж —
природни ресурси
Сигурност и гражданство

3

от които:
Инструмент за спешна
подкрепа
Глобална Европа
Специални инструменти,
попадащи извън таваните
на МФР (ФСЕС)
Общ размер на
бюджетните кредити за
поети задължения

2,7
11,5
0,2

67,5

Общ размер на
бюджетните кредити за
плащания
Бележка: Данни в млрд. евро към края на август 2020 г.
Източник: Европейска комисия.

0,1

3,1

23,3
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Приложение IV — Предоставени средства по линия на NGEU

01 По голямата част от средствата от NGEU са концентрирани върху
подпомагане на сближаването и икономическата конвергенция:
o

672,5 млрд. евро за Механизма за възстановяване и устойчивост (одобрени
от Европейския съвет): това е ключовият нов инструмент на NGEU, който ще
предоставя широкомащабна финансова подкрепа за инвестиции и реформи,
които възстановяват потенциала за растеж на икономиките, преодоляват
установените предизвикателства в контекста на европейския семестър
и допринасят за прилагането на екологичните и цифровите стратегии на ЕС;

o

47,5 млрд. евро за програмата REACT-EU (одобрени от Европейския съвет):
те ще бъдат отпуснати като безвъзмездна финансова помощ в областта на
сближаването за държавите членки въз основа на тежестта на
икономическата криза.

02 30 млрд. евро за предоставяне като безвъзмездна финансова помощ

(одобрени от Европейския съвет) за подкрепа на функциите на МФР „Единен
пазар, иновации и цифрови технологии“ и „Природни ресурси и околна среда“:
o

Увеличаване на средствата от МФР за InvestEU: програмата е приемник на
ЕФСИ и има за цел да продължи подкрепата за стратегически инвестиции.
Европейският съвет намали размера на предложените средства за отпускане
на гаранции от първоначалните 31,2 млрд. евро на 5,6 млрд. евро, поради
което тяхното икономическо въздействие ще бъде по-ограничено;
Предложеният Механизъм за стратегически инвестиции в рамките на
InvestEU, който имаше за цел да насърчи новата стратегия на ЕС за
промишлеността, не беше одобрен;

o

Предложеното отпускане на средства в размер на 26 млрд. евро за нов
Инструмент за подкрепа на платежоспособността не беше одобрено от
Европейския съвет. Той трябваше да спомогне за предотвратяване на
случаите на несъстоятелност чрез капиталови инвестиции в секторите, които
са по-засегнати финансово от пандемията;

o

Подкрепа за някои програми: „Хоризонт Европа“ (за предоставяне на
подкрепа за дейности в областта на научните изследвания и иновациите,
свързани със здравеопазването и климата), RescEU (за укрепване на
Механизма за гражданска защита на Съюза), ЕЗФРСР (за предоставяне на
помощ за секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата
промишленост, силно засегнати от кризата) и EU4Health (за предоставяне на
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целева подкрепа за подобряване на националните здравни системи). Част от
финансирането за тях не беше одобрено от Европейския съвет.
o

Фонд за справедлив преход: фондът има за цел да подпомага
икономическата диверсификация и преструктурирането на териториите, найсилно засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика.
С предложението на Комисията за фонда са разпределени 30 млрд. евро
в допълнение към включените в следващата МФР 10 млрд. евро.
Европейският съвет обаче намали разпределените средства на 10 млрд.
евро.

03 Стойностите в това приложение се отнасят за одобрените мерки към края на
август 2020г. (вж. също фигура А).

Фигура А — Компоненти на NGEU: Сравнение на предложенията на Комисията и на Европейския съвет (в млрд.
евро)
Европейска комисия

Европейски съвет

1 850,0

750,0
NGEU

56,3
Гаранции

250,0

1 824,3

750,0
NGEU

1 100,0
МФР

443,7

Заеми

560,0
МВУ

50,0

30,0

360,0

5,6
Гаранции

Безвъзмездна
финансова
помощ

15,5

15,0

13,5

7,7

Заеми

2,0

672,5
МВУ

rescEU
EU4Health
„Хоризонт Европа“

ЕЗФРСР
Външна помощ
Фонд за справедлив преход
REACT-EU

310,0

Период 2021—2024 г.
Критерии за отпускане на средства:
а) безработица за 2015—2019 г.
б) реципрочна стойност на БВП на глава от населението
в) дял на населението

Период 2021—2022 г.
Критерии, предложени от
Европейската комисия:
а) безработица за 2015—2019 г.
б) реципрочна стойност на БВП
на глава от населението
в) дял на населението

218,8

1 074,3
МФР

384,4

Безвъзмездна
финансова
помощ

47,5

10,0

7,5

5,0

1,9

rescEU
„Хоризонт Европа“
ЕЗФРСР
Фонд за справедлив преход
REACT-EU

93,7

През 2023 г.
Критерии, отразяващи
въздействието на кризата:
а) спад на реалния БВП през 2020 г.
б) общ спад на реалния БВП през
2020—2021 г.
б) реципрочна стойност на БВП на
глава от населението
в) дял на населението

Приложение V — Степен на изпълнение на различните
финансови мерки на ЕС и на ЕМС
Институция

Налични
средства

Напредък в усвояването

54 млрд. евро
през 2020 г.

Към края на юли 2020 г. са потвърдени
97 изменения на оперативни програми във
връзка с коронавируса от 18 държави
членки. До октомври приблизително
14 млрд. евро бяха преразпределени в 23
държави членки и Обединеното кралство
за инвестиции, предназначени за борба
с икономическата и здравната криза. Други
8 млрд. евро са на разположение на
държавите членки като несъбрано
годишно предварително финансиране.
Като се имат предвид процедурите
и разпределените понастоящем суми от
бюджета, има вероятност предоставените
ресурси през 2020 г. да бъдат ограничени
до 8 млрд. евро предварително
финансиране, а останалите средства да
бъдат изплатени най-рано от 2021 г.

0,18 млрд.
евро през
2020 г.

19 държави членки са поискали помощ, но
все още не са използвани средства, тъй
като разпределението по държави беше
в процес на оценяване от Комисията до
края на 2020 г. Считано от октомври
Комисията предложи да бъдат изплатени
авансови плащания на 7 държави членки,
които са ги поискали. Очаква се през
2021 г. да бъдат мобилизирани всички
средства за плащания за заявленията,
свързани с COVID-19, в зависимост от
наличните бюджетни средства.

ЕСИ

2,7 млрд.
евро през
2020 г.

До края на август Комисията прие решение
за финансиране и две изменения, като
разпредели всички средства, с изключение
на 100 млн. евро. Значителна част от
средствата бяха отпуснати за
споразумения със създателите на ваксини.

SURE

Кредитно
подпомагане
в размер на
100 млрд.
евро

След предложение на Комисията от август,
Съветът одобри искания от 16 държави
членки за заеми в размер на 87,4 млрд.
евро през септември. През октомври
Съветът одобри 0,5 млрд. евро за Унгария,
а Комисията успешно емитира първите

Инструменти

ИИОК/ИИОК+

Комисия
ФСЕС
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облигации за 17 млрд. евро за
финансиране на SURE.
Първоначални
инициативи,
свързани с
COVID-19

Потенциално
финансиране
в размер на
28 млрд. евро

До средата на август ЕИБ е получила
72 искания за свързани с COVID-19 проекти
в размер на 21 млрд. евро от 23 държави
членки. От тази сума ЕИБ е одобрила или
подписала проекти за 18,1 млрд. евро,
а 2,1 млрд. евро са в процес на оценяване.

ОГФ

Потенциално
финансиране
в размер на
200 млрд.
евро

Подготвителните процедури са
приключили в края на август след
ратифицирането на най-малко 60 % от
националните гаранции за фонда.
Финансирането на проекти не беше
започнало до края на август.

ПКП

240 млрд.
евро

Не са получени искания от държавите
членки.

ЕИБ

ЕМС

Източник: ЕСП въз основа на събраните данни.
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Приложение VI — Актуално състояние на финансовите
действия на ЕИБ в отговор на кризата поради COVID-19

01 Към 18 август 2020 г. ЕИБ докладва за 72 проекта за финансиране: 15 са

в процес на оценяване, 26 са подписани, а останалите 31 са одобрени.
Одобрените проекти възлизат на 8,8 млрд. евро, а подписаните на 10,1 млрд.
евро, и тези в процес на оценяване — на 2,1 млрд. евро (вж. фигура A). Почти
55 % от проектите са представени между юни и юли, което съставлява около 75 %
от общия бюджет.

Фигура А — Разбивка на свързаните с COVID-19 проекти по
състояние на одобрение

10 %
42 %

Подписани

48 %
Бележка: Проектите преминават през процес на оценяване и договаряне преди да бъдат
одобрени за финансиране от Съвета на директорите и преди подписването на заема.
Източник: Публична база данни на ЕИБ 58.

02 Италия е държавата с най-голям брой проекти на ЕИБ (18), следвана от

Испания (13), Полша (5) и Франция (5). По отношение на предвидената в бюджета
сума (вж. фигура Б) Италия е държавата, която до момента се ползва в найголяма степен от интервенция на ЕИБ (7 млрд. евро), следвана от Испания
(4 млрд. евро), Франция (2,2 млрд. евро) и Полша (2,1 млрд. евро).

58

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true
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Фигура Б — Разбивка по държави на свързаните с COVID-19 проекти
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Източник: Публична база данни на ЕИБ.

03 79 % от тях са насочени към МСП (57 проекта), 11 % към здравеопазване (8),

4 % към енергетика (3), 3 % към НИРД (2) и 2 % към околната среда. По отношение
на съответните суми 66 % от гаранциите са предоставени на МСП (13,909 млн.
евро), 29 % за проекти в областта на здравеопазването (6,142 млн. евро), 2 % за
енергетика (400 млн. евро) и по 1 % съответно за околната среда (300 млн. евро)
и НИРД (150 млн. евро).
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Приложение VII — Ключови фактори, които обясняват
разликите в промените на съотношенията на публичния
дълг към БВП

01 Разликата в повишените прогнози за публичните дългове като дял от БВП59

се дължи най-вече на размера на очаквания дефицит и разликите между
изменението на държавния дълг и бюджетното салдо (като например публични
заеми и вливания на капитал, осъществени по време на кризата), но и на ефекта
от свиването на БВП. Въздействието на загубите на БВП върху съотношението на
дълга към БВП е по-голямо в държавите с голямо съотношението на дълга към
БВП (вж. фигура A). Освен това в повечето държави с високо равнище на дълга се
очаква голям спад на БВП (вж. фигура Б).

59

Въз основа на пролетната прогноза на Комисията (2020 г.).
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Фигура А — Състав на промените в публичния дълг през 2020 г. (като
процент от БВП)
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Източник: Есенна прогноза на Комисията (AMECO).
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Фигура Б — В държавите с високо равнище на дълга се очаква поголям спад на БВП
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Източник: Изчисления на ЕСП въз основа на есенната прогноза на Комисията (2020 г.).

Гърция
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Приложение VIII — Проблеми с отчетността в рамките на
Механизма за възстановяване и устойчивост
В своето становище относно предложението на Комисията за създаване на
Механизъм за възстановяване и устойчивост 60 ЕСП откроява редица проблеми
с отчетността:
o

Обхватът, както и целите на МВУ са твърде общи и покриват широк спектър
от области на политиката. Не са остойностени нито очакваните резултати на
равнище ЕС, нито разпределението на средствата за различните цели.
Въпреки това в насоките относно ПВУ Комисията предлага да се заделят 37 %
от средствата за действия в областта на климата и 20 % за цифровия преход;

o

Що се отнася до ролята на Европейския парламент за осигуряване на надзор
и контрол, предложеният регламент за MВУ 61 предвижда представянето на
оценката на ПВУ пред Европейския парламент, представянето на годишен
доклад и доклад за оценка четири години след влизането в сила на
регламента. Според ЕСП, ролята на Европейския парламент в бюджетната
процедура и процедурата по освобождаване от отговорност във връзка
с изпълнението на бюджета следва да бъде ясно определена в предложения
регламент за MВУ, като се има предвид, че разходите по MВУ ще се
управляват въз основа на бюджетните правила на ЕС за външните целеви
приходи;

o

Член 287, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз
оправомощава Европейската сметна палата да извършва одит на всички
приходи или разходи на Съюза. В съображение 40 от предложения
регламент за МВУ се припомнят задълженията на всички лица или субекти,
получаващи средства от Съюза, да оказват пълно съдействие за защитата на
финансовите интереси на Съюза и да предоставят на Сметната палата
необходимия достъп и права за извършване на одити. Сметната палата все
пак препоръчва, с цел осигуряване на по-голяма яснота, в предложения
регламент за МВУ изрично да се посочва правото на Сметната палата да
извършва одит на безвъзмездната финансова помощ, както и на заемния
компонент на механизма;

60
61

Становище № 6/2020 на ЕСП относно Механизма за възстановяване и устойчивост.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Механизъм за възстановяване и устойчивост (COM(2020) 408 final)
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o

След внасянето на първоначалното предложение за регламент за МВУ,
Комисията предложи приемането на пропорционални правила, с цел защита
на финансовите интереси на Съюза, които се дискутират към момента на
приключване на настоящия преглед. Те са частично отразени
в компромисния текст на председателството и в измененията на Европейския
парламент;

o

ЕСП отбеляза, че разходите по МВУ са съсредоточени в началния период,
а оценката ще бъде публикувана след извършване на по-голямата част от
разходите. Това може да се окаже неизбежно, тъй като бързото прилагане е
една от целите на механизма. Поради това има риск всички поуки, извлечени
от оценката, да бъдат от ограничена полза за управлението на останалата
част от МВУ;

o

Тъй като той е поставен под координацията на европейския семестър, в своя
специален доклад относно европейския семестър ЕСП подчерта трудностите
при измерването на ефективността на политическите мерки за множество
и едновременни цели и области на интервенция.
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Приложение IX — Предишни идеи за по-амбициозни
инструменти за икономическа координация

01 Пандемията още веднъж показа трудностите при управлението на големи

сътресения в еврозоната при липсата на фискален капацитет на ЕС. За някои идеи
за създаване на постоянни фискални инструменти на ЕС за противодействие на
големи икономически сътресения не беше постигнато съгласие преди
избухването на пандемията. По-специално, по време на преговорите в периода
2017—2019 г. за следващия многогодишен бюджет на ЕС Комисията представи
няколко идеи за финансови инструменти, които биха могли да смекчат големите
макроикономически сътресения за икономиката на ЕС:
o

Инструмент за макроикономическа стабилизация — през май 2018 г.
Европейската комисия предложи да създаде Европейска функция за
стабилизиране на инвестициите с цел поемане на големи асиметрични
макроикономически сътресения в еврозоната. Съгласно това решение
бюджетът на ЕС ще гарантира заеми „бек-ту-бек“ в размер до 30 млрд. евро.
Заемите ще бъдат предоставяни на държави членки, които изпитват такива
сътресения и отговарят на строги критерии за допустимост за стабилни
фискални и макроикономически политики. Подкрепата трябваше да се
използва за поддържане на равнището на публичните инвестиции. Въпреки
че NGEU има подобна цел, той е временен и неговият механизъм за
финансиране включва както безвъзмездна финансова помощ, така и заеми.

o

Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица —
идея, повторена в няколко варианта от Комисията, икономистите
и държавите членки. Предложената от Комисията 62 схема ще играе ролята на
„фонд за презастраховане“ на националните схеми за обезщетения при
безработица, но няма да предоставя преки обезщетения на безработните.
Схемата ще предоставя повече свобода на националните публични финанси
по време на криза. В своята работна програма (януари 2020 г.) Комисията
обяви намерението си да предложи такава схема. Програмата SURE може да
се разглежда като първа стъпка към европейска схема при безработица, но
със своя дискреционен характер и ограничен обхват тя не постига амбициите
на първоначалната идея за автоматичен стабилизатор.

o

Към края на 2019 г. Еврогрупата все още анализираше подходящите решения
за бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност (БИСК) на
еврозоната, който да бъде финансиран от следващата МФР, за да се
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_bg.pdf
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финансират реформи, засилващи сближаването между държавите членки
в съответствие с приоритетите на европейския семестър. Той ще замени
предложението на Комисията за инструмент за осъществяване на реформи,
първоначално отправено през май 2018 г.

02 Идеята за „еврооблигации“ (облигации, емитирани съвместно от държавите

— членки на еврозоната) беше предложена за първи път от Комисията през
2011 г.63 по време на кризата с държавния дълг. С влошаването на кризата поради
COVID-19 на политическо равнище в експертните центрове и академичната
общност се появиха обновени предложения за съвместно емитиране на дългови
инструменти, като например „корона облигации“. Тези средства биха могли да се
наберат например от Европейската инвестиционна банка. Благодарение на
взаимното използване „корона облигациите“ ще бъдат по-евтин източник на
финансиране за много държави членки в сравнение със собствените им
държавни облигации. Няколко държави членки, включително най-сериозно
засегнатите от кризата, подкрепиха тази концепция, но други ѝ се
противопоставиха решително. Предложеният фонд NGEU представлява
постигнатият в резултат компромис.

63

Европейска комисия, „Зелена книга относно приложимостта на въвеждането на
стабилизационни облигации“, 2011 г.
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Акроними и съкращения
БВП: Брутен вътрешен продукт
БНД: Брутен национален доход
ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна
помощ“ (ГД CRII): Инвестиционна инициатива в отговор на кризата поради
COVID-19
ЕБО: Европейски банков орган
ЕИБ: Европейска инвестиционна банка
ЕМС: Европейски механизъм за стабилност
ЕОЗППО: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване
ЕОЦКП: Европейски орган за ценни книжа и пазари
ЕС: Европейски съюз
ЕСИ фондове: Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСП: Европейска сметна палата (Сметната палата)
ЕССР: Европейски съвет за системен риск
ЕФСИ: Европейски фонд за стратегически инвестиции
ЕЦБ: Европейска централна банка
ИПП: Инструмент за подкрепа на платежоспособността
ИСП: Инструмент за спешна подкрепа
МВУ: Механизъм за възстановяване и устойчивост
MСП: Малки или средни предприятия
МФР: Многогодишна финансова рамка
НОК: Необслужван кредит
ОГФ: Общоевропейски гаранционен фонд

84
ПВУ: Планове за възстановяване и устойчивост
ПКП: Подкрепа за кризи при пандемия
ПФИ: Парично-финансова институция
СВДП: Специфични за всяка държава препоръки
ФСЕС: Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
AMECO: Годишна макроикономическа база данни на Генерална дирекция
„Икономически и финансови въпроси“
NGEU: NextGenerationEU
SURE: Инструмент за подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при
извънредно положение
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Речник на термините
Автоматичен стабилизатор: Компонент на фискалната политика, който варира
спрямо икономическия цикъл (данъчни приходи, социални разходи и т.н.).
Държавна помощ: Пряко или непряко държавно подпомагане за дружество или
организация, което му дава предимство пред неговите конкуренти.
Европейски семестър: Годишен цикъл на координация на икономическите
и фискалните политики в ЕС, при който на държавите членки се предоставят
насоки за политиката.
Многогодишна финансова рамка: План за разходите на ЕС, който определя
приоритети (въз основа на целите на политиките) и максимални стойности,
разпределени в шест основни функции, обикновено за седемгодишен период.
МФР осигурява структурата, в рамките на която се определят годишните бюджети
на ЕС, като ограничава средствата за всяка категория на разходи. Настоящата МФР
обхваща периода 2014—2020 г.
Необслужван кредит (НОК): Кредит, по който плащанията са просрочени за
определен период от време (обикновено 90 дни) или за който има данни, че е
вероятно да не бъде погасен изцяло.
Парично-финансови институции: Централните банки, резидентните кредитни
институции, определени в правото на ЕС, или други резидентни кредитни
институции, чиято дейност е да приемат депозити от лица, различни от ПФИ, и за
своя собствена сметка да предоставят кредити и/или да инвестират в ценни
книжа.
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.
Финансов пазар: Пазар за продажба и покупка на акции, облигации, валути
и други финансови активи.
Финансова помощ: Финансова подкрепа от ЕС (например заеми), предоставена
на държави членки във финансово затруднение, с цел да бъдат подпомогнати да
възстановят своето макроикономическо или финансово състояние и да могат да
изпълняват своите задължения в публичния сектор или задълженията си във
връзка с платежния баланс.
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Екип на ЕСП
Настоящият преглед е изготвен от Одитен състав IV с ръководител Alex
Brenninkmeijer — член на Сметната палата. Този състав е специализиран
в областта на пазарната регулация и конкурентоспособната икономика.
Прегледът беше ръководен от члена на ЕСП Ildikó Gáll-Pelcz със съдействието на
Claudia Kinga Bara — ръководител на нейния кабинет, и Zsolt Varga — аташе
в кабинета; Zacharias Kolias — главен ръководител; Adrian Savin — ръководител на
задача; Giuseppe Diana, Stefan-Razvan Hagianu, Kamila Lepkowska, Jacques Sciberras
— одитори; Adrian Williams — езикова подкрепа; Alexandra Mazilu — графичен
дизайн; Claudia Albanese и Zsolt Varga (ECALab).
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АВТОРСКО ПРАВО
© Европейски съюз, 2020 г.
Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната
употреба на информация се изпълнява в съответствие с Решение № 6-2019 на
Европейската сметна палата относно политиката за свободно достъпни данни
и повторната употреба на документи.
Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права),
създаденото от ЕСП съдържание, притежавано от ЕС, е лицензирано по „Creative
Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторната
употреба е позволена, при условие че са посочени първоначалните източници
и извършените промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва
да не изменя първоначалния смисъл или послание на документите. ЕСП не носи
отговорност за последствия, възникнали в резултат на повторната употреба.
Уреждането на допълнителните права в случаите, когато дадено съдържание
изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на
ЕСП, или когато са използвани материали от трети страни, е Ваша отговорност.
В случаите, когато е получено разрешение, то отменя или заменя горепосоченото
общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при използването.
За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС,
е възможно да е необходимо да поискате разрешение директно от носителите на
авторските права.
Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като
патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са
изключени от политиката на ЕСП за повторно използване и не са Ви преотстъпени.
Всички уебсайтове на институциите на Европейския съюз, включени в домейна
europa.eu, съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като ЕСП не
контролира съдържанието им, моля, запознайте се с тяхната политика за
поверителност на данните и с политиката за авторските права.
Използване на логото на Европейската сметна палата
Логото на Европейска сметна палата не може да бъде използвано без
предварително разрешение от нейна страна.

Европейският съюз и неговите държави членки
въведоха редица мерки за ограничаване и
противодействие на икономическите щети,
причинени от продължаващата пандемия от
COVID-19. В настоящия документ е направен
обобщен преглед на мерките, предприети на
национално равнище до юни и на равнище
ЕС до август 2020 г. В него също така се
посочват рисковете, предизвикателствата
и възможностите за бъдещето на
икономическата координация на ЕС.

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

