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Препоръка за
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА
относно националната програма за реформи на Дания за 2013 г.
и за представяне на становище на Съвета относно конвергентната програма на
Дания за 2012―2016 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално
член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на
надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на
икономическите политики1, и по-специално член 9, параграф 2 от него,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на
макроикономическите дисбаланси2, и по-специално член 6, параграф 1 от него,
като взе предвид препоръката на Европейската комисия3,
като взе предвид резолюциите на Европейския парламент4,
като взе предвид заключенията на Европейския съвет,
като взе предвид становището на Комитета по заетостта,
след консултация с Икономическия и финансов комитет,
като има предвид, че:
(1)

На 26 март 2010 г. Европейският съвет постигна съгласие по предложението на
Комисията да се започне изпълнението на нова стратегия за растеж и работни
места — стратегията „Европа 2020“ — въз основа на засилена координация на
икономическите политики, която стратегия ще се съсредоточи върху ключовите
области, в които е необходимо да се предприемат действия за повишаване на
потенциала на Европа за устойчив растеж и конкурентоспособност.

(2)

На 13 юли 2010 г. въз основа на предложенията на Комисията Съветът прие
препоръка относно общите насоки за икономическите политики на държавите
членки и на Съюза (за периода 2010—2014 г.), а на 21 октомври 2010 г. прие
решение относно насоките за политиките на държавите членки по заетостта5,
като заедно двата акта представляват т. нар. „интегрирани насоки“. Държавите

1

ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.
ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
COM(2013) final [to be updated with 2013 ref.].
P7_TA(2013)0052 и P7_TA(2013)0053.
Решение 2012/238/ЕС на Съвета от 26 април 2012 г.

2
3
4
5

BG

2

BG

членки бяха приканени да се съобразят с интегрираните насоки при
провеждането на националната си икономическа политика и политика по
заетостта.
(3)

На 29 юни 2012 г. държавните и правителствените ръководители съвет взеха
решение относно Пакт за растеж и работни места, с който се предоставя
съгласувана рамка за действие на равнището на отделните държави, ЕС и
еврозоната, като се използват всички възможни лостове, инструменти и
политики. Те взеха решение относно действията, които да бъдат предприети на
равнище държави членки, като изразиха пълната си ангажираност с постигането
на целите на стратегията „Европа 2020“ и с изпълнението на специфичните за
държавите препоръки.

(4)

На 6 юли 2012 г. Съветът прие препоръка относно националната програма за
реформи на Дания за 2012 г. и даде становището си относно актуализираната
конвергентна програма на Дания за периода 2011—2015 г.

(5)

На 28 ноември 2012 г. Комисията прие годишния обзор на растежа6, с което
постави началото на европейския семестър за 2013 г. за
координация
на
икономическите политики. Въз основа на Регламент (ЕС) № 1176/2011
Комисията прие също на 28 ноември 2012 г. Доклад за механизма за
предупреждение7, в който беше посочено, че Дания е една от държавите членки,
за които ще се извърши задълбочен преглед.

(6)

На 14 март 2013 г. Европейският съвет одобри приоритетите, насочени към
осигуряване на финансова стабилност, бюджетна консолидация и действия за
стимулиране на растежа. Той подчерта необходимостта от продължаване на
диференцирана
бюджетна
консолидация,
благоприятстваща
растежа,
възстановяване на нормалните условия за отпускане на заеми за икономиката,
насърчаване на растежа и конкурентоспособността, справяне с безработицата и
социалните последици от кризата и модернизиране на публичната
администрация.

(7)

На 10 април 2013 г. Комисията публикува резултатите от задълбочения преглед8
за Дания, извършен съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно
предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.
Анализът на Комисията дават основание да се заключи, че в Дания са налице
макроикономически дисбаланси, въпреки че те не са прекомерни.

(8)

На 30 април 2013 г. Дания представи своята конвергентна програма за 2013 г.,
която обхваща периода 2012―2016 г., и своята националната програма за
реформи за 2013 г. Двете програми бяха оценени едновременно, за да бъдат
отчетени взаимовръзките между тях.

(9)

Съгласно извършената в съответствие с Регламент (ЕО) № 1466/97 оценка на
конвергентната програма за 2013 г. Съветът е на мнение, че
макроикономическият сценарий, въз основа на който са изготвени бюджетните
прогнози в програмата, е реалистичен. Сценарият, който предвижда ръст на БВП
от 0,7 % и 1,6 % през 2013 г. и 2014 г., е до голяма степен в съответствие с
прогнозата на Комисията от пролетта за 0,7 % и 1,7 %. Програмата очертава
бюджетна стратегия, която се стреми към коригиране на прекомерния дефицит и
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изпълнение на средносрочната бюджетна цел (СБЦ) за структурен дефицит, не
по-голям от 0,5 % от БВП, през 2013 г., което отразява целите на пакта. В
програмата се поставя за цел дефицитът по консолидирания държавен бюджет
да бъде 1,7% от БВП през 2013 г. и 1,8% през 2014 г., което съответства на
крайния срок по ППД, предложен от Комисията. Средногодишната фискална
корекция през периода 2011—2013 г., въз основа на изчисленията на
структурното бюджетно салдо, съответства на препоръката на Съвета по
процедурата при прекомерен дефицит. Очакванията са реалните държавни
разходи (с включени дискреционни мерки по отношение на приходите) да не
растат през 2013 г., а през 2014 г. да бъдат с растеж от 0,4 %), като по този начин
съответстват на целевия показател за разходите и през двете години. Публичните
финанси на Дания са като цяло стабилни и държавата вече е достигнала своята
СБЦ. Тъй като държавата обаче има застаряващо население и амбициозни
социални политики, от основно значение за Дания е поддържането на стабилна и
устойчива рамка на фискалните политики и запазването на дефицита под
посочената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП.

BG

(10)

През 2012 г. Дания завърши реформата на схемите за пенсиониране по
инвалидност и за субсидирана заетост (flex-job), като тя влезе в сила на 1 януари
2013 г. Тези реформи представляват важни мерки за подобряване на
предлагането на работна ръка в Дания. Въпреки това, подобряването на
пригодността за заетост на тези, които са най-отдалечени от пазара на труда,
включително хората с мигрантски произход, трайно безработните и
нискоквалифицираните работници, продължава да бъде предизвикателство. Като
се признава амбициозната програма за реформи на датското правителство, е
важно да се гарантира, че известният датския модел на „гъвкава сигурност“
продължава да способства за плавния преход от безработица към работа, като в
същото време ограничава маргинализирането и социалното изключване. В това
отношение е важна ролята на образованието, обучението и повишаването на
квалификацията.

(11)

Образованието е с основание ясен приоритет за Дания. Необходими са обаче
постоянни усилия за подобряване на качеството и ефективността на разходите
на нейните системи на образование и обучение, включително чрез
осъществяване на започнатите реформи. Предложената реформа на системата на
основното и средното образование е в правилната посока и може да се очаква
нейното положително въздействие върху ефективността на разходите на
училищната система и качеството на образованието, включително върху нивата
на успеваемост на учениците. Що се отнася до професионалното обучение,
датското правителство предприе стъпки за подобряване на качеството на
професионалното обучение за младите хора и осигуряване на необходимите
места за чиракуване в частния сектор. Учреден е комитет с участието на
правителството, общините, регионите и социалните партньори с цел да се
намери постоянно решение за осигуряване на необходимите възможности за
чиракуване и повишаване на качеството на професионалното образование и
обучение (ПОО). Намирането на трайни и амбициозни решения както за липсата
на места за чиракуване, така и за високия дял на младежите, които
преждевременно напускат системата за професионалното обучение,
действително ще подготви Дания по-добре за бъдещото търсене на умения на
пазара на труда и ще подобри показателите на производителността.
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(12)

Дания би могла да генерира по-висок икономически растеж чрез премахване на
пречките пред конкуренцията при местните услуги и услугите на дребно, като се
има предвид значението на този сектор в датската икономика. През 2012 г.
датското правителство представи новия закон за конкуренцията, което
представлява важна стъпка в правилната посока. Изменението на
законодателството в областта на конкуренцията въведе по-ефективни механизми
за прилагането на нормите на конкурентното право, което напълно отговаря на
съответната част от препоръката за 2012 г. Независимо от това, повече може да
бъде направено, за да се гарантира ефективността на мерките, предприети в
областта на секторните и публичните услуги, за насърчаване на конкуренцията и
доброто функциониране на пазара. Различните политически инициативи в тази
област са все още на ранен етап и са необходими непрекъснати усилия, за да се
осигури ефективно изпълнение.

(13)

Стабилността на финансовата система продължава да буди безпокойство в
Дания. През изминалата година беше направен основен анализ на
задлъжнялостта на домакинствата на национално равнище и на равнището на ЕС
с цел оценка на заплахите за финансовата и икономическата стабилност. За
момента рисковете за финансовата стабилност изглеждат овладени, но се
нуждаят от непрекъснато наблюдение. Датските органи предприеха редица
мерки за подобряване на устойчивостта на ипотечната кредитна система. Те
включват схема за етикетиране по отношение на риска на жилищните ипотечни
заеми и ограничения на заемите с променлива лихва и/или заемите с разсрочено
плащане. Институциите, предоставящи ипотечни кредити, предприеха по
собствена инициатива мерки, които да гарантират предоставянето на
допълнително обезпечение. Всички тези мерки са в правилната посока, но ще
бъде необходимо внимателното им следене, за да се установи дали имат желания
ефект. Комисията ще проучи редовните доклади на Дания относно
въздействието на мерките, предприети в тази връзка. С течение на времето
системата на данъчното облагане на недвижимата собственост в Дания ще
трябва да бъде изменена, за да се намалят изкривяванията и укрепят
антицикличните ѝ характеристики.

(14)

В рамките на европейския семестър Комисията направи цялостен анализ на
икономическата политика на Дания. Тя извърши оценка на конвергентната
програма и националната програма за реформи и представи задълбочен преглед.
Тя взе предвид не само тяхното значение за провеждането на устойчива
фискална и социално-икономическа политика, но и тяхното съответствие с
правилата и насоките на ЕС предвид на необходимостта от засилване на
цялостното икономическо управление на Европейския съюз чрез принос на
равнище ЕС към бъдещите решения на държавите членки. Препоръките ѝ в
рамките на европейския семестър са изразени в препоръки 1―3 по-долу.

(15)

С оглед на тази оценка Съветът разгледа конвергентната програма на Дания,
като становището9 му е изразено по-специално в препоръка 1 по-долу.

(16)

С оглед на задълбочения преглед, направен от Комисията, и тази оценка Съветът
разгледа националната програма за реформи и конвергентната програма на
Дания. Неговите препоръки по член 6 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно
предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси са
изразени в препоръка 4 по-долу.
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ПРЕПОРЪЧВА на Дания да предприеме следните действия през периода 2013—2014 г.:
1.

Да прилага предвидената бюджетна стратегия през 2013 г., така че да гарантира
коригирането на прекомерния дефицит до 2013 г. Освен това да прилага
бюджетната стратегия за 2014 г. и след това, за да гарантира адекватна
бюджетна корекция за придържане към средносрочната бюджетна цел.

2.

Да предприеме по-нататъшни стъпки за подобряване на пригодността за
заетост на хората, маргинализирани по отношение на пазара на труда,
включително на хората с мигрантски произход, трайно безработните и
нискоквалифицираните
работници.
Да
подобри
качеството
на
професионалното обучение с цел намаляване на броя на отпадналите и
увеличаване на възможностите за чиракуване. Да осъществи реформата на
началното и средното образование, за да повиши нивата на успеваемост и
подобри ефективността на разходите на образователната система.

3.

Да продължи усилията за премахване на пречките пред конкуренцията в
сектора на услугите, включително в сектора на търговията на дребно и
строителния сектор, както и за засилване на ефективността на предоставянето
на публични услуги.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета
Председател
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