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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОКЛАДВАНЕ И ПРЕГЛЕД 

 

1. Обхват  

Съгласно член 22 от регламента и параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното 

споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. е необходимо да се 

направи оценка на регламента, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка на 

регламента за постигането на целите, посочени в съображение 35 и член 1. 

Това ще се осъществи въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания 

за наблюдение, като същевременно се избягват излишното регулиране и 

административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е 

целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели, които да 

служат за основа за оценяване на въздействието на регламента по места.  

2. Показатели 

Следните показатели за преглед и докладване относно напредъка на регламента за 

постигането на неговите цели могат да бъдат използвани от Комисията в контекста на 

прегледа и докладването, посочени в член 22:  

а) БВП; 

б) размер на разликата между фактическия и потенциалния БВП; 

в) условия за наемане, процент на безработица, процент на участие, показатели за 

заетост на непълно работно време, отработени часове; 

г) бруто образуване на основен капитал от сектор „Държавно управление“, 

включително данните за сектора; 

д) бруто образуване на основен капитал, финансиран от програми, подпомагани от 

Съюза в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, 

Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство и 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; 

е) сметките на сектор „Държавно управление“, включително бюджетното салдо, 

коригираното спрямо фазата на икономическия цикъл бюджетно салдо, фискалната 

позиция, публичния дефицит, дългът, моделите на приходи, включително 

подобрението или влошаването на приходите, автоматичните стабилизатори, разходите 

за лихви;  

ж) данни за финансовия пазар, като например лихвените проценти на държавните 

облигации. 


