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ОБОБЩЕНИЕ 
 
В настоящата докладна записка предмет на обсъждане е предложението на Комисията 
за значително разширяване на действието на макроикономическите условия през 
програмния период 2014-2020 г. Тези условия биха направили така, че финансирането 
по европейската политика на сближаване за дадена държава членка да зависи от това 
как тя спазва процедурите за икономическо управление. 
 
Икономическият съюз на ЕС е създаден, за да се занимава със засилващата се 
европейска интеграция, и по-конкретно с паричния съюз. Набелязани са редица цели, 
които държавите членки трябва да постигнат. Тези цели приемат формата на 
задължителни правила, както и на по-свободно тълкуеми цели на политиката, и 
обхващат фискалните и икономически политики на държавите членки. За постигането 
на тези цели са въведени някои европейски процедури за икономическо управление. 
 
Процедурата на превантивното икономическо управление акцентира върху надзора и 
координацията на фискалните и икономическите политики на държавите членки. В 
рамките на тази процедура ЕС може да отправя незадължителни предупреждения и 
препоръки към държавите членки. Ако превантивната процедура се окаже 
недостатъчна за гарантираното спазване на задължителните правила, могат да бъдат 
започнати две коригиращи процедури. Тези процедури са: а) процедурата при 
прекомерен дефицит, която е насочена към фискалните дисбаланси; и б) процедурата 
при прекомерни дисбаланси, която е насочена към макроикономическите дисбаланси. 
Коригиращите процедури са по-строги за държавите — членки на еврозоната, на които 
се налагат санкции, ако не осигурят спазване. Отпускането на финансова помощ, 
обвързана с условия, на държава членка, изпитваща сериозни финансови 
затруднения, представлява краен вариант в процедурата на икономическо управление. 
В такива случаи ЕС не само, че определя целите, които държавата членка трябва да 
постигне, но също и преговаря по националните политики за постигането им. 
 
Макроикономически условия 
 
Икономическият съюз на ЕС досега не беше в състояние да предотврати тежки кризи в 
публичните финанси на държавите членки. Затова ключов елемент на укрепването на 
икономическия съюз би могло да бъде въвеждането на широкообхватни 
макроикономически условия. Комисията възнамерява да разшири вече действащите 
отчасти макроикономически условия, така че да обхванат всички средства на 
политиката на сближаване, както и средствата в областта на селското стопанство и 
рибарството. Освен това макроикономическите условия биха включвали всички 
процедури за икономическо управление и биха се прилагали както към фискалните, 
така и към макроикономическите въпроси. 
 
Ако дадена държава членка не изпълнява препоръките на европейското икономическо 
управление, Комисията би могла да изисква промяна в националните стратегически 
документи на политиката на сближаване. След това тя би могла да преустановява 
плащания по политиката на сближаване, ако държавата членка не измени достатъчно 
своите национални стратегически документи на политиката на сближаване. Такова 
незадължително преустановяване би се прилагало в края на процедура, която би 
отнемала до пет месеца. Поради голямата си продължителност тази процедура на 
незадължително преустановяване би било трудно да се интегрира в процедурите за 
икономическо управление и съответните санкции. 
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Предложението на Комисията предвижда също задължително преустановяване на 
финансирането от политиката на сближаване, ако процедурите на европейското 
икономическо управление за коригиращо или финансово подпомагане продължават и 
на по-късни етапи. Задължителното преустановяване може да приеме формата на 
спиране на бюджетните кредити за поети задължения от политиката на сближаване 
или на плащанията по политиката на сближаване. Вторият вид е по-вероятно да има 
по-голямо отражение върху отделните проекти, тъй като преустановяването на 
кредитите за поети задължения все още ще позволява плащания, основаващи се на 
по-ранни задължения. 
 
Освен да се използва като наказателна мярка, въвеждането на макроикономически 
условия може да доведе до улесняване на националния достъп до средства от 
политиката на сближаване. Това обаче би било възможно само ако държава членка е 
предмет на процедура на отпускане на финансова помощ. Като ограничава 
използването на макроикономическите условия като стимул, Комисията изпуска 
възможността да предложи по-балансиран подход от типа „морков и тояга“. 
 
Последици от въвеждането на макроикономически условия 
 
По отношение на икономическото управление макроикономическите условия ще имат 
главно положително въздействие. Те ще разширят набора от съществуващи санкции и 
ще засилят стремежите към разумни фискални и икономически политики на най-ниско 
равнище, тъй като местните органи биха имали много повече за губене в процеса на 
икономическото управление. Въвеждането на макроикономически условия би 
предложило по-автоматизирана и донякъде новаторска форма на санкции, която да се 
прилага към целия спектър на процедурите за икономическо управление. Това би 
променило и незадължителния характер на процедурата на превантивно управление. 
Освен това макроикономическите условия биха се прилагали към всички държави 
членки, като по този начин се въведе възможност за налагане на санкции на страни 
извън еврозоната. 
 
По отношение на политиката на сближаване макроикономическите условия биха могли 
да имат някои благотворни последствия. Те биха могли по-конкретно да намалят 
непродуктивното изразходване на средства от политиката на сближаване. Независимо 
от този положителен елемент обаче, предлаганото въвеждане на макроикономически 
условия би имало по-скоро отрицателно въздействие върху политиката на сближаване. 
Отрицателните последици за политиката на сближаване биха включвали следните 
аспекти: 

 Политиката на сближаване би станала по-несправедлива: регионите биха били 
ударени от санкции заради макроикономическите условия, въпреки че те носят 
много малка отговорност за спазването на правилата на икономическото 
управление. Освен това преустановяването на финансирането от политиката на 
сближаване би могло да има непропорционално отрицателни последици за по-
бедните региони и държави членки, тъй като те са по-зависими от това 
финансиране. 

 Политиката на сближаване би станала по-ненадеждна: дори ако санкциите не 
бъдат никога приложени на практика, макроикономическите условия биха довели 
до несигурност относно наличието на финансиране за бъдещи проекти. 
Прилагането на санкциите, свързани с макроикономическите условия, би могло 
още да доведе до неизпълнение на проектите, които са вече в ход. 
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Освен въздействието върху икономическото управление и политиката на сближаване, 
разглеждано поотделно, трябва да бъдат разгледани и последиците от въвеждането на 
макроикономически условия, които касаят и двете области едновременно. Налагането 
на макроикономически санкции би могло да бъде контрапродуктивно по отношение на 
постигането на устойчив и балансиран растеж — цел, която е обща за икономическото 
управление и за политиката на сближаване. Ако пък не се предвиди възможност за 
налагане на санкции, въвеждането на макроикономически условия би останало 
неефективно като беззъбо куче. 
 
Има някои възможности за смекчаване на отрицателното въздействие на 
макроикономическите условия, като същевременно се запази положителният им 
потенциал. Една възможност би било използването на тези условия като инструмент от 
типа „морков и тояга“. На второ място санкциите, свързани с макроикономическите 
условия, биха могли да се приспособят по-добре към процеса на икономическо 
управление. Накрая налагането на санкции би могло да включва главно 
преустановяване на бюджетни кредити за поети задължения, а преустановяването на 
плащанията да се използва само в краен случай. Дори ако се вземат предвид тези 
потенциални подобрения, превръщането на макроикономическите условия от 
привлекателна идея в полезна практика може да се окаже проблематично. 


