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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ТЕМАТИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРЕЧКИТЕ ПРЕД
ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРОВЕДЕНИ В КОМИСИИ НА СЪВЕТА
1. Резултати от инвестиции и пречки
Тематичен
преглед
Рамки относно
несъстоятелността
в еврозоната:
Принципи за
ефективност и
сравнителен
анализ
Тематично
обсъждане на
инвестициите

Дата

Съдържание

април
2016 г.

Добри условия за
стопанска дейност
(„Ease of Doing
Business“)

януари
2017 г.

Реформи на
пазара на труда и
на продуктовия
пазар

май
2017 г.

Рамките относно несъстоятелността водят до
икономически последици, тъй като те формират
стимули за частните субекти. Икономическата роля
на рамките относно несъстоятелността е особено
важна в ситуации с висок непогасен дълг.
Настоящата бележка съдържа общите принципи за
рамките относно несъстоятелността.
Обсъждането беше съсредоточено върху липсата на
регулаторна гъвкавост и пречките пред
инвестициите в държавите от еврозоната и как тези
предизвикателства се разглеждат в контекста на
реформите на национално равнище и на равнище
ЕС.
Подобряването на улесненията за бизнеса или
премахването на бюрокрацията до голяма степен се
постига чрез мерки, които водят до никакви или
ограничени бюджетни разходи, които в същото
време могат да донесат значителни ползи.
Обсъждането ще се съсредоточи върху ролята на
реформите на продуктовия пазар и пазара на труда
за инвестициите и тяхното взаимодействие.

юни
2016 г.

2. Инвестиции в инфраструктура
Тематичен
преглед
Публични
инвестиции в
инфраструктура

Публично-частни
партньорства

Инвестиции в
мрежови

Дата

Съдържание

септември По време на това обсъждане се разглеждат новите
2015 г.
инвестиционни тенденции в областта на
инфраструктурата и как да се направи оценка на
възможните предизвикателства, свързани с
ефективността на публичните разходи. Прави се
преглед на рамковите условия, които
благоприятстват инвестициите, и се акцентира
върху използването на фондовете на ЕС.
януари
По време на обсъждането публично-частните
2016 г.
партньорства (ПЧП) се разглеждат като начин за
привличане на частни оператори в проектирането и
изграждането на инфраструктури и предоставянето
на обществени услуги.
май
Целта на този документ е да направи преглед на
2016 г.
развитието на инвестициите в областта на
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индустрии
Инвестиции в
енергийна
ефективност и
възобновяеми
енергийни
източници на
жилищния сектор
Инвестициите и
цифровата
икономика
(„Investment and
the Digital
Economy“).

юни
2016 г.

ноември
2016 г.

транспорта, енергетиката и електронните
съобщения и да обсъди пречките пред
инвестициите.
По време на обсъждането се прави оценка на
инвестициите в енергийна ефективност, направени
от жилищния сектор, пречките, които
възпрепятстват домакинствата да инвестират
повече, и възможностите за енергийна ефективност
в този сектор на икономиката.
Обсъждането беше съсредоточено по-специално
върху инвестициите, даващи възможност за
развитие на цифровата икономика.

3. Инвестиции в нематериални активи
Тематичен
преглед
Инвестиции в
нематериални
активи

Отключване на
инвестициите в
нематериални
активи

Дата

Съдържание

октомври Обсъждането предоставя контекстуална
2016 г.
информация относно нематериалните активи в
Европа, като по този начин разглежда понятието
„нематериални активи“, най-новите тенденции при
инвестициите в нематериални активи и
въздействието им върху производителността и ръста
на БВП.
януари
По време на друго обсъждане бяха разгледани
2017 г.
стимулите и пречките пред инвестициите в
нематериални активи и дали съществува
необходимост от конкретни политически мерки за
преодоляване на пречките пред инвестициите в
нематериални активи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — НАПРЕДЪК НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПРИ СПРАВЯНЕТО С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.
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