ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 15.11.2013 г.
C(2013) 8001 final

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА
от 15.11.2013 година
относно проекта на бюджетен план на ГЕРМАНИЯ
{SWD(2013) 601 final}

BG

BG

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА
от 15.11.2013 година
относно проекта на бюджетен план на ГЕРМАНИЯ
ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ
1.

С Регламент (ЕС) № 473/2013 се определят разпоредби, с които се предвижда
засилен мониторинг на бюджетните политики в еврозоната и се гарантира, че
националните бюджети са съобразени с насоките за икономическите политики,
издадени в рамките на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) и европейския
семестър.

2.

Член 6 от Регламент (ЕС) № 473/2013 изисква от държавите членки да предават
на Комисията и на Еврогрупата в срок до 15 октомври всяка година проект на
бюджетен план, представящ основните аспекти на състоянието на бюджета на
сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори за следващата година.

СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ГЕРМАНИЯ
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3.

Въз основа на проекта на бюджетен план за 2014 г., представен на 15 октомври
от Германия, Комисията прие следното становище в съответствие с член 7 от
Регламент (ЕС) № 473/2013.

4.

По отношение на Германия в момента се прилага предпазната част на ПСР и
страната следва да запази стабилното състояние на бюджета си, което
осигурява спазването на средносрочната цел (СЦ). Тъй като съотношението на
дълга към БВП бе над 60 % от БВП, възлизайки на 80 % от БВП през 2011 г.
(годината, през която Германия коригира прекомерния си дефицит), през трите
години след коригирането на прекомерния дефицит за страната ще се прилагат
преходните разпоредби за изпълнението на критерия за дълга. През този
период тя следва да осъществи достатъчен напредък за изпълнението на този
критерий.

5.

Макроикономическият сценарий, въз основа на който е изготвен проектът на
бюджетния план, е реалистичен и като цяло съответства на сценария в
програмата за стабилност. Той в общи линии съответства и на прогнозата на
Комисията от есента на 2013 г. по отношение на темпа и структурата на
икономическия растеж през 2013 и 2014 г., както и на предвиждането на
Комисията за темп на потенциалния растеж.

6.

Федералният бюджет и предвижданията за фискалните показатели на сектор
„Държавно управление“ в Германия са изготвени въз основа на собствените
прогнози на федералното правителство, които според получените досега
сведения на Комисията не са официално одобрени от независим орган съгласно
определението в Регламент (ЕС) № 473/2013. Все пак при изготвянето на
правителствените предвиждания като базови показатели са използвани
съвместните икономически прогнози, издавани два пъти годишно от водещи
научни институти. Проектът на бюджетния план за 2014 г. е изготвен въз
основа на правителствените макроикономически прогнози от пролетта,
публикувани през април.
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7.

Проектът на бюджетния план бе представен от федералното правителство,
чийто мандат изтичаше, и не съдържа нови мерки. В него се предвижда
балансиран бюджет на сектор „Държавно управление“ за 2013 г., което
представлява малко подобрение спрямо целта за дефицит от ½ % от БВП,
заложена в програмата за стабилност, и отразява по-добрите резултати през
първата половина на годината. Целта за балансиран бюджет през 2014 г.
съгласно програмата за стабилност остава непроменена.

8.

Бюджетните цели като цяло съответстват на прогнозата на Комисията от есента
на 2013 г. и изглеждат реалистични. Все пак може да възникнат промени в
бюджетните планове за 2014 г. във връзка със съставянето на ново федерално
правителство, което се извършва в момента.

9.

В проекта на бюджетния план се предвижда намаление на съотношението на
дълга към БВП през 2013 и 2014 г. благодарение на балансирания бюджет,
ефекта на знаменателя (т.е. нарастващия БВП) и протичащата в момента
ликвидация на т.нар. лоши банки. Това като цяло съответства на програмата за
стабилност и на прогнозата на Комисията от есента на 2013 г.

10.

Според прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. съотношението на дълга
към БВП в Германия намалява с подходящ темп, който ще осигури
изпълнението на правилото за дълга в края на преходния период през 2014 г.

11.

Съгласно сведенията в проекта на бюджетния план се очаква Германия да
продължи да спазва средносрочната си цел, което се потвърждава и от
прогнозата на Комисията от есента на 2013 г.

12.

В проекта на бюджетния план не са предвидени действия за изпълнение на
препоръките на Съвета към Германия, които бяха издадени в рамките на
европейския семестър от 2013 г. и с които се изискваше повишаване на
ефективността на публичните разходи за здравеопазване и дългосрочни грижи,
повишаване на ефикасността на данъчната система, използване на
възможността за повече и по-ефективни разходи за образование и
научноизследователска
дейност,
завършване
на
въвеждането
на
конституционната разпоредба за балансиран бюджет на равнище провинции
(Länder), понижаване на високите данъци и социалноосигурителни вноски,
особено за лицата с ниски трудови доходи, и отстраняване на демотивиращите
условия за започването на работа от втори член на домакинството.

13.

Като цяло, въз основа на прогнозата си от есента на 2013 г. Комисията е на
мнение, че проектът на бюджетния план на Германия, представен на 15
октомври 2013 г., съответства на разпоредбите на ПСР. Комисията смята също
така, че Германия не е отбелязала напредък по отношение на структурните
фискални мерки, препоръчани от Съвета в контекста на европейския семестър
от 2013 г., и поради това приканва германските власти да ускорят напредъка.
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14.

Властите на страната се призовават да представят на Комисията и Еврогрупата
актуализиран проект на бюджетния план, съобразен с настоящото становище,
веднага след като новото правителство започне работа.

Съставено в Брюксел на 15.11.2013 година.

За Комисията
Olli REHN
Заместник-председател
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