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АКЦЕНТИ  

 ЕКОФИН измени мандата на Председателството за преговори с Евро-
пейския парламент (ЕП) относно създаването на Единен борд по прест-
руктуриране и Единен фонд за преструктуриране на банки. Съветът при-
зова за приключване на преговорите по Единния механизъм за прест-
руктуриране (ЕМП) навреме за пленарната сесия на ЕП от 14 до 17 ап-
рил, с оглед приемането на регламента преди края на мандата на ЕП. 
България принципно подкрепя приемането на регламента за Единния 
механизъм за преструктуриране в рамките на настоящия мандат на 
Европейския парламент. 

 Финансовите министри обсъдиха въвеждането на по-стриктни правила 
за облагане с данък на доходите от спестявания, което цели подобрява-
не действията на държавите членки при борбата с данъчните измами и 
отклоняването на данъци. България подкрепя предложението за из-
менение на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на 
доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. 

 В рамките на подготовката на заседанието на Европейския съвет на 20–
21 март 2014 г., ЕКОФИН обсъди икономическите аспекти на рамката за 
политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода от 
2020 до 2030 г. България отчита постигнатия компромис в Комитета за 
икономическа политика и Икономическия и финансов комитет. 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ  

Съветът бе информиран за резултатите от срещата на финансовите минист-
ри и управителите на централните банки на страните от Г-20, проведена на 

22 и 23 февруари в Сидни. Акцент в дискусиите бяха глобалната икономика, 
инвестициите в инфраструктурни проекти, малките и средни предприятия, ико-
номическият растеж, финансовите регулации и данъчната прозрачност, одоб-
ряването на общ стандарт за автоматичен обмен на информация и липсата на 
ратификация на реформите на МВФ от 2010 г. от страна на САЩ. По тази причи-
на срокът за приключане на 15-ия общ преглед на квотите не е бил спазен и е 
изместен за януари 2015 г.  

България приветства приемането на доклада относно рефор-
мите на МВФ от 2010 г. и 15-ия общ преглед на квотите и свързаната 
с него резолюция на Съвета на управителите.  
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Дневен ред: 

 Последващи действия от среща-
та на финансовите министри и 
управителите на централните 
банки на страните от Г-20  

= Информация от Председателс-
твото и от Комисията 

 Икономически елементи на 
рамката за политиките на ЕС в 
областта на климата и енергети-
ката за периода от 2020 до 
2030 г. във връзка с подготовка-
та на Европейския съвет на 20–
21 март 2014 г. 

= Обмен на мнения 

 Облагане с данък на доходите от 
спестявания 

= Приемане на Директива на 
Съвета за изменение на Ди-
ректива 2003/48/ЕО относно 
данъчното облагане на доходи 
от спестявания под формата на 
лихвени плащания  

 Единен механизъм за преструк-
туриране 

= Първо четене - Разглеждане 
на предложенията на ЕП за 
промени в проекта на регла-
мента относно създаването на  
Единен механизъм за прест-
руктуриране 

 Специална среща на министрите 
на финансите във връзка с меж-
дуправителственото споразуме-
ние относно Единния фонд за 
преструктуриране 
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Във връзка с подготовката на заседанието на Европейския съвет на 20–21 
март 2014 г., ЕКОФИН разгледа икономическите аспекти на рамката за по-

литиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода от 2020 до 
2030 г. Финансовите министри обсъдиха въздействието на рамката върху рас-
тежа и заетостта, както и върху цените на енергийните ресурси, промишлената 
конкурентоспособност и публичните финанси. Дискусията бе фокусирана върху 
необходимите действия от страна на държавите членки за постигане на зало-
жените в политиката цели.  

Рамката, предложена от ЕК през януари, има за цел да улесни прехода на ЕС 
към нисковъглеродна икономика. 

Считаме, че фокусът следва да бъде върху ефективността и 
конкурентоспособността. Има необходимост от по-нататъшна де-
тайлна оценка на въздействието. Всички цели следва да бъдат съоб-
разени в широкия контекст на международните договорености. 

ЕКОФИН обсъди проект на директива, насочена към засилване на правила-
та за данъчно облагане на доходите от спестявания. Председателството 

изрази намерението си за приемане на измененията в директивата до края на 
месеца след одобрение от страна на Европейския съвет на 20 и 21 март. Целта 
на ЕК е да се постигне споразумение с петте трети държави и да се представи 
на Съвета за одобрение текстът на споразумението преди края на 2014 г. с ог-
лед осигуряване прилагането на еднакви правила на пазара. 

България подкрепя предложението за изменение на Директива 
2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания 
под формата на лихвени плащания. 

ЕКОФИН актуализира мандата на Председателството за преговори с ЕП от-
носно създаването на Единен борд по преструктуриране и Единен фонд за 

преструктуриране на банки. Съветът призова за приключване на обсъжданията 
по Единния механизъм за преструктуриране навреме за пленарната сесия на ЕП 
от 14 до 17 април, с оглед приемането на регламента преди края на мандата на 
ЕП.  

България принципно подкрепя приемането на регламента за 
Единния механизъм за преструктуриране в рамките на настоящия 
мандат на Европейския парламент. 

Подкрепяме приетия от ЕКОФИН на 28 януари 2014 г. подход, че 
окончателното приемане и подписване на междуправителственото 
споразумение за Единния фонд за преструктуриране следва да стане, 
едва след като окончателно е договорен регламентът за Единния ме-
ханизъм за преструктуриране между Съвета на ЕС и Европейския пар-
ламент. 

В същото време България, подобно на други държави членки на 
ЕС, би искала да подчертае, че общият подход по ЕМП, постигнат на 
18 декември 2013 г. между държавите членки на ЕС, е приет като па-
кет, като в този смисъл той е един крехък компромис между самите 
държави членки.  
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За нас е от изключителна важност да има равнопоставено 
третиране на присъединилите се на по-късен етап към механизмите 
страни. 

На 10 март се проведе специално заседание на министрите на финансите от 
28-те държави членки по междуправителственото споразумение относно 

Единния фонд за преструктуриране – част от пакета за създаването на ЕМП. На 
заседанието бяха обсъдени отворени въпроси от политически характер с цел 
успешното приключване на преговорите по изграждането на втория стълб от 
банковия съюз. 

България принципно подкрепя необходимостта от договаряне на 
междуправителствено споразумение относно Единния фонд за прест-
руктуриране, в т.ч. необходимостта от създаване на национални 
компоненти в рамките на Единния фонд и тяхното постепенно обе-
диняване (mutualisation) в рамките на 10-годишен преходен период. За 
нас е от изключителна важност да има равнопоставено третиране 
на държавите членки, които се присъединяват към тези механизми на 
по-късен етап. България би желала в текста на споразумението да се 
постигне по-справедливо разпределение на разходите за преструкту-
риране от националните компоненти, в случай на преструктуриране 
на презгранична банкова група. 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ 

Към 13 март 2014 г. еврото се разменяше за 1.388 щатски долара, като през 
последните седмици то следваше плавна тенденция на засилване. Движенията 
бяха следствие от положителните данни в еврозоната. От друга страна, по-
слабите данни за растежа на САЩ допринесоха за отслабването на долара и 
увеличиха предположенията, че Федералният резерв ще отложи края на разх-
лабената парична политика. Силен ефект върху засилването на европейската 
валута имаше и запазването на лихвения процент от ЕЦБ, въпреки очакванията 
на пазарите, че той може да бъде намален от 0.25% на 0.1% на фона на про-
дължаваща ниска инфлация. Това тласна еврото до 2.5-годишен връх. 

Междувременно доходността по 10-годишните ДЦК на Гърция падна под 7% – 
най-ниското ниво от май 2010 г. насам – на фона на положителни национални 
данни и увеличаващо се доверие в решимостта на еврозоната да се справи с 
кризата в страната.  
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