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АКЦЕНТИ 

 

 ЕКОФИН постигна общ подход по проектa на регламент за създаване на Единен орган за вземане на 

решение и Единен фонд за преструктуриране на банки в рамките на Единния механизъм по 

преструктуриране. Общият подход ще постави начало на преговорите с Европейския парламент, като 

амбициите са за постигане на споразумение на първо четене преди изтичане на настоящия мандат на 

парламента през месец май 2014 г. България постигна успех по голяма част от въпросите, по 

които бе изразила сериозни резерви в началото или в самия ход на дискусиите. 

 Съветът, с оглед напредъкa на преговорите с Европейския парламент, актуализира позицията си 

относно законодателните предложения за възстановяване и преструктуриране на банки и схемите за 

гарантиране на депозитите. Във връзка с неотчетените важни за България въпроси в текста 

на предложението, страната ни изпрати декларация, която бе включена като приложение 

към дискусиите на КОРЕПЕР, последвали заседанието на Съвет ЕКОФИН. 

 Финансовите министри разгледаха процедурите при прекомерен дефицит за Испания, Франция, 

Малта, Холандия и Словения, като приеха становища относно техните програми за икономическо 

партньорство. България споделя изводите в оценките на програмите за икономическо 

партньорство. 

 Съветът разгледа доклад на Европейската комисия относно механизма за ранно предупреждение, 

както и доклад на Икономическия и финансов комитет във връзка с координацията на 

икономическите политики и реформи. България подкрепя Доклада по механизма за ранно 

предупреждение за 2014 г.  

 ЕКОФИН очерта фокуса за изпълнението на следващия Европейски семестър. България приветства 

определените приоритетни области за предстоящия Европейски семестър през 2014 г.   
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, на извънредно заседание на 18 декември 

ЕКОФИН постигна общ подход по проект на регламент за 

създаване на Единен орган за вземане на решение и Единен 

фонд за преструктуриране на банки в рамките на Единния 

механизъм по преструктуриране (ЕМП), като възложи на 

Председателството да започне преговори с Европейския 

парламент, с цел постигане на споразумение на първо четене 

преди края на настоящия мандат на парламента (май 2014 г.). 

Еврогрупата прие решение, с което пое ангажимент за 

договаряне на междуправителствено споразумение за 

функционирането на Единния фонд за преструктуриране до 1 

март 2014  г. Споразумението ще включва договорености 

относно трансферирането на национални вноски във фонда и 

превръщането им в общи за 10-годишен преходен период.  

Създаването на Единен механизъм за преструктуриране ще 

гарантира, че надзорът и преструктурирането на банки ще 

бъдат изпълнявани на едно и също ниво за страните, които 

участват в Единния надзорен механизъм (ЕНМ). Това ще 

облекчи сътрудничеството и координацията между надзора на 

ниво ЕС и националните механизми по преструктуриране.  

ЕМП ще обхваща всички участващи в ЕНМ държави членки.  

Проектът на регламент за ЕМП предвижда създаване на 

Единен борд по преструктуриране с широки правомощия по 

преструктуриране на банки. Бордът ще се състои от 

изпълнителен директор, четирима постоянни членове и 

представители от националните органи по преструктуриране 

на участващите държави членки.  

След нотификация от Европейската централна банка или по 

собствена инициатива бордът ще приема схема за 

преструктуриране на съответната банка. Националните 

органи по преструктуриране ще отговарят за изпълнението на 

плановете за преструктуриране на банки, под контрола на 

Единния борд по преструктуриране. 

За да се гарантира независимостта на националните бюджети 

се забраняват решения, които биха изискали извънредна 

публична подкрепа, която не е предварително одобрена в 

рамките на националната бюджетна процедура. 

ЕМП ще влезе в сила от 1 януари 2015 г., като бейл-ин 

инструментът ще е приложим от 1 януари 2016 г. 

На заседанието на ЕКОФИН на 18 декември 2013 г. бе 

постигната и договореност за свикване на 

междуправителствена конференция за договаряне на 

междуправителствено споразумение, в рамките на което да се 

постигне съгласие по съществена част от въпросите по 

отношение на Единния фонд за преструктуриране. 

 По време на преговорите по Единния механизъм за 

преструктуриране България постигна успех по голяма част 

от въпросите, по които бе изразила сериозни резерви в 

началото или в самия ход на дискусиите. По-важните 

бележки на България, които са отразени в общия подход 

по законодателното предложение и във връзка с които 

страната ни участваше в различни коалиции, са следните: 

o Обхватът на Единния механизъм за 

преструктуриране се припокрива с обхвата по 

Единния надзорен механизъм; 

o Правомощията на Единния борд по 

преструктуриране бяха значително разширени в 

сравнение с първоначалното предложение, а 
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правомощията на Европейската комисия от своя 

страна бяха силно ограничени; 

o Бе засилена значително ролята на националните 

органи по преструктуриране; 

o Прието бе и предложението на България в случай 

на преструктуриране на група, в която участват 

дъщерни дружества или значими клонове, базирани 

в неучастващи държави членки, те да могат да 

участват като наблюдатели в дискусиите по 

обсъждането и решаването на конкретните мерки за 

преструктуриране; 

o По отношение на метода на гласуване в 

изпълнителната и пленарната сесия на Единния 

борд за преструктуриране, в голяма част от 

случаите се запази отстоявания от България 

принцип всяка една държава членка да има право 

на един глас, а претеглянето на гласове под една 

или друга форма да остане като изключение; 

o По настояване на България, Великобритания и 

Швеция бе постигната договореност за включване 

на текстове във връзка с извъндоговорната 

отговорност на Европейската комисия. 

На второ място, ЕКОФИН, с оглед напредъка на преговорите 

с Европейския парламент, актуализира позицията си относно 

законодателните предложения за възстановяване и 

преструктуриране на банки и схемите за гарантиране на 

депозитите (СГД). 

Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки 

цели предоставяне на националните органи на общи 

правомощия и инструменти за предотвратяване на банкови 

кризи и преструктуриране на финансови институции по 

стандартен начин в случай на несъстоятелност, запазвайки 

основните за банката операции. Директивата ще създаде 

инструменти за справяне с банкови кризи на три етапа: 

подготвителна и превантивна фаза, ранна интервенция и 

преструктуриране.  

Проектът на директива относно схемите за гарантиране на 

депозитите цели подобряване защитата на влоговете. 

Основните елементи са: 

— Опростяване и хармонизиране, най-вече по отношение 

разпоредбите за покриването и изплащането; 

— По-нататъшно съкращаване на сроковете за 

компенсиране на вложителите и подобряване на 

достъпа на СГД до информация относно техните 

членове (напр. банки); 

— Финансови изисквания за СГД чрез въвеждане на 

предварително финансиране като фиксиран процент от 

депозитите; 

— Заеми между схемите за гарантиране на депозитите на 

доброволен принцип. 

Съгласно предложението за директива всички банки ще бъдат 

задължени да се присъединят към СГД и схемите ще бъдат 

наблюдавани, и ще трябва да провеждат регулярни стрес-

тестове на своите системи. 

 България подкрепя постигнатия напредък от 

Председателството по въпросите, касаещи баланса на 

интересите на приемащите и изпращащите държави 

членки. Два са основните въпроса, по които позицията на 

България по време на преговорите не е отчетена: 
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o По отношение на баланса между хармонизация 

и гъвкавост на инструмента за поемането на 

загуби от акционерите и кредиторите в процеса на 

преструктуриране (bail-in), за нас е от особена 

важност наличието на по-голяма дискреция на 

държавите членки по отношение на задълженията, 

които могат да бъдат изключени в процеса на bail-in 

и по-голяма гъвкавост при използването на 

средствата от фонда за преструктуриране в процеса 

и особено за държавите членки извън еврозоната, 

където няма възможност за подкрепа с общ фонд и 

няма достъп до ликвидните средства по линия на 

ЕЦБ.  

o По отношение на датата за прилагане на bail-in 

инструмента, настоявахме да се запази 

договорената в общия подход дата, която е 2018 г.  

 Резултатите от проведените триалози с ЕП и договореният 

компромисен текст на директивата бяха обсъдени на 

заседанието на КОРЕПЕР на 20 декември 2013 г., където 

държавите членки са изразили подкрепа за това 

законодателно предложение с цел приемането му още на 

първо четене в рамките на редовната законодателна 

процедура в ЕС. Във връзка с неотчетените важни за 

България въпроси в текста на предложението, 

страната ни изпрати декларация, която бе включена 

като приложение към дискусиите на КОРЕПЕР. 

На трето място, финансовите министри определиха 

приоритетни действия в рамките на Европейския семестър, 

които да бъдат предприети от държавите членки с оглед 

осигуряване по-добра координация и по-ефективни политики 

за насърчаване на устойчив икономически растеж. Акцентът е 

поставен върху следните пет приоритета:  

— Стремеж към насочена към растежа фискална 

консолидация; 

— Възстановяване на кредитирането на икономиката; 

— Насърчаване на растежа и конкурентоспособността; 

— Борба с безразботицата и социалните последици от 

кризата; 

— Модернизиране на публичната администрация.  

 България приветства определените приоритетни области 

за предстоящия Европейски семестър през 2014 г. 

 Считаме, че подобряването на качеството на фискалната 

корекция е специфично за всяка държава и тя следва да 

остане национална компетенция.  

На четвърто място, Съветът разгледа доклад на ЕК относно 

механизма за ранно предупреждение, който стартира 

годишната процедура при макроикономически дисбаланси, 

както и Годишния обзор на растежа. Беше представен доклад 

и от ИФК относно координацията на икономическите политики 

и реформи, като Европейският съвет ще направи оценка на 

основните области на координация на своето заседание на 

19-20 декември 2013 г. 

 България подкрепя Доклада по механизма за ранно 

предупреждение за 2014 г. 

 Смятаме, че социалното измерение е важен елемент от 

икономическото развитие в ЕС и не може да бъде 

адекватно дискутирано в рамките на процедурата по 

макроикономически дисбаланси. Съществува риск от 

изместване на фокуса на процедурата, който следва да е 

върху конкурентоспособност и финансова стабилност. 
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На пето място, ЕКОФИН обсъди предложение за регламент, 

който актуализира механизма, осигуряващ финансова 

подкрепа в случай, че държава членка извън еврозоната 

изпитва сериозни затруднения по отношение на платежния си 

баланс.  

 България принципно подкрепя компромисния проект на 

регламент. Новите разпоредби до известна степен ще 

намалят разликите в третирането между държавите в 

еврозоната и тези извън нея, въпреки че разликите 

остават съществени. 

На шесто място, президентът на Европейската сметна палата 

г-н Витор Калдейра представи пред Съвета Годишен доклад за 

управлението на бюджета на ЕС за 2012 г. 

 Считаме, че държавите членки трябва да направят 

сериозни стъпки за подобряване контрола на редовността 

на операциите, особено в областта на групата политики 

„Селско стопанство, околна среда, рибарство и 

здравеопазване” и „Регионална политика, енергетика, 

транспорт”, където за 2012 г. общият процент грешки 

отново е най-висок - съответно 7.9% и 6.8%.  

На седмо място, ЕКОФИН прие становище относно 

програмите за икономическо партньорство, представени от 

Испания, Франция, Малта, Холандия и Словения, които 

очертават политическите мерки и структурните реформи, 

предназначени да осигурят ефективно и трайно коригиране 

на прекомерните им дефицити. Съветът обсъди проект на 

директива, насочена към установяване на по-стриктни 

правила във връзка с данъчното облагане на доходи от 

спестявания. Финансовите министри не постигнаха 

политическо споразумение по предложението за изменение на 

Директива 2003/48/ЕО. Резултатите ще бъдат отразени в 

доклада до Европейския съвет по данъчните въпроси. Съветът 

одобри също два шестмесечни доклада до Европейския съвет 

– Доклад относно данъчните въпроси и Доклад на 

финансовите министри относно данъчните въпроси в рамките 

на пакта „Евро плюс“ и прие заключения във връзка с 

Кодекса за поведение при облагане на юридическите лица. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС  
ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 19 декември 2013 г. еврото се разменяше за 1.366 щатски долара, като през изминалия месец то 

плавно се засилваше. Това ставаше на фона на икономически данни от еврозоната, които бяха малко 

по-положителни от очакванията, като преждевременното излизане от рецесията на Испания. Единната 

валута беше подкрепена и от политически фактори – сформирането на коалиционно правителство в 

Германия и формалното излизане на Ирландия от тригодишната спасителна програма на ЕС и МВФ. 

Междувременно агенцията Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на Испания от негативен на 

стабилен, което имаше допълнителен ефект в полза на еврото. В същото време агенцията свали 

първокласния кредитен рейтинг на Холандия от ААА на АА+. Европейската централна банка, от своя 

страна, остави основната лихва непроменена на ниво 0.25%, определено на срещата миналия месец. 


