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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1154/2019, внесена от Флавио Миконо, с италианско 
гражданство, относно изчисляването на финансовите разходи в 
резултат от спреда между италианските и германските 10-годишни 
облигации

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Европейският съюз наказва Италия за нейния висок 
публичен дълг, като налага ограничения на бюджета ѝ. Той също така посочва, че между 
2000 г. и 2019 г. Италия вече е платила по-високи лихви от тези, платими за 10-
годишните германски облигации. И накрая, той твърди, че допълнителните финансови 
разходи в резултат от спреда не могат да бъдат компенсирани с публичния дълг на 
Италия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 април 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Вносителят на петицията не представя доказателства, че Европейският съюз наказва 
Италия за нейния висок държавен дълг. Всички държави членки са подкрепили 
разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж относно националните бюджетни 
политики и те се прилагат за всички тях. 

Разликите в разходите за финансиране на държавен дълг в държавите членки зависят от 
финансовата пазарна оценка и оценката на риска на частните инвеститори и не се 
определят от Европейския съюз. Това се отнася и за спреда между доходността на 
италианските и германските държавни облигации. По отношение на аргументите, 
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посочени от вносителя на петицията, могат да се изтъкнат четири съображения. Първо, 
доходността на държавните облигации на Италия е значително по-ниска след 
присъединяването на страната към икономическия и паричен съюз, в сравнение с 
историческите ѝ равнища. Второ, спредът между доходността на италианските и 
германските държавни облигации остана много нисък през периода 2001 – 2007 г. Трето, 
от 2015 г. политиката на Европейската централна банка доведе до намаляване на 
разходите за финансиране на държавния дълг на Италия, както и за спреда им спрямо 
германските държавни облигации. Четвърто, неотдавна силната, съгласувана европейска 
реакция към кризата с COVID – 19, и по-специално споразумението на Европейския 
съвет от юли 2020 г. относно Next Generation EU и многогодишната финансова рамка за 
периода 2021 – 2027 г., допринесе за намаляването на разходите за финансиране на 
държавния дълг на Италия и на съответните рискови премии.

Не съществува разпоредба на правото на Съюза, която да позволява отписване на 
разходите за лихви от държавния дълг на държавите членки.

Заключение

Въз основа на гореизложеното Комисията не може да установи каквото и да било 
нарушение на правото на Съюза и не възнамерява да продължи разглеждането на 
въпроса.


