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България остава в категорията държави-членки, които изпитват макроикономически дисбаланси.
Отбелязват се направените стъпки с цел увеличаване стабилността на финансовия сектор, както и
намаляващите външна и корпоративна задлъжнялост. Едновременно с това се посочват някои
оставащи слабости в управлението, качеството на активите и надзорът на финансовия сектор,
заедно с нови предизвикателства в застрахователния сектор. Това се казва в прессъобщение на ЕК.
Насърчаване на инвестициите, провеждане на отговорни фискални политики и изпълнението на
добре планирани реформи са основните послание в годишната оценка на Европейската комисия за
икономическото и социалното положение в държавите членки, която включва редовния доклад за
България. [2] (PDF)
Настоящият преглед на специфичните за отделните държави предизвикателства се извършва в
момент, в който се очаква растежът на европейската икономика през 2019 г. да продължи за
седма поредна година, но с по-умерено темпо. Заетостта е на рекордно високо равнище, а
безработицата е на рекордно ниско равнище.
Като цяло държавите членки са постигнали известен или по-голям напредък в изпълнението на
повече от две трети от препоръките, издадени след въвеждането на Европейския семестър през
2011 г. Държавите членки са постигнали най-голям напредък по отношение на препоръките в
областта на финансовите услуги, което показва приоритета, който беше даден на стабилизирането
и стабилността на финансовия сектор в периода след финансовата криза. Стабилен напредък бе
постигнат и във връзка с реформите за улесняване на създаването на работни места на постоянни
договори и за преодоляване на сегментацията на пазара на труда.
Един от начините, които използва Комисията през последните години, за да помогне на държавите
членки да увеличат усилията си за реформи, е чрез нейната Програма за подкрепа на структурните
реформи (ППСР), чиято цел е да осигурява техническа подкрепа за всички държави — членки на ЕС,
по тяхно искане, за да им се помогне да разработват и провеждат стимулиращи растежа реформи.
Това включва и реформите, посочени в специфичните за всяка държава препоръки.
Тагове: европейски семестър [3]
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