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Акценти 

Съветът обсъди предложението за преразглеждане на европейската 
система за финансов надзор. 

 

ЕКОФИН проведе политически дебат по предложението за създаване на 
програмата InvestEU. 

 

Министрите на финансите обсъдиха последващите действия от 
декемврийския Европейски Съвет, свързани с укрепването на 
Икономическия и паричен съюз. 

 

 

Основни резултати 

 Министрите обсъдиха предложения за преразглеждане на европейската 
система за финансов надзор. Председателството предложи да се даде 
приоритет на разпоредбите, свързани с укрепването на надзора на борбата 
срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, докато 
преговорите по останалата част от прегледа ще продължат приоритетно 
както на техническо, така и на политическо ниво. 

Въз основа на дадените от страна на министрите насоки за продължаване 
на работата председателството ще бъде в състояние да започне преговори с 
Европейския парламент с оглед постигане на политическо съгласие по 
досието до края на настоящия законодателен мандат. 

През декември 2018 г. посланиците към ЕС одобриха частичен мандат за 
преговори с ЕП по компонента от предложението относно мерките срещу 
изпирането на пари. Председателството възнамерява да постигне 
споразумение за остатъка от пакета до юни 2019 г.  

Европейската система за финансов надзор е създадена през 2011 г. и се 
състои от: 

- три европейски надзорни органа: Европейският банков орган, 
Европейският орган за застраховане и професионални пенсии и 
Европейският орган за ценни книжа и пазари. Те контролират и 
предоставят регулаторни насоки за отделните сектори и институции. 

- Европейският съвет за системен риск, който наблюдава финансовата 
система като цяло и координира политиките на ЕС за финансова 
стабилност. 
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България подкрепя важността и приоритетността на 
подсилването на рамката от мерки срещу изпирането на пари и 
отчитайки постигнатия частичен подход на Съвета по тази 
част от пакета, подкрепя предложението на румънското 
председателство да се започне приоритетно тристранните 
преговори с ЕП и ЕК. 

Въпреки постигнатият съществен напредък по останалата 
част от пакета – подсилване на ролята и функциите на 
европейските надзорни органи, считаме, че е необходима 
допълнителна работа на техническо ниво с цел постигане на бърз 
напредък в преговорите. 

 Съветът обсъди InvestEU - предложение, което обединява в една 
програма различните финансови инструменти, които понастоящем са на 
разположение за подпомагане на инвестициите и създаването на работни 
места в ЕС, в контекста на следващата многогодишна финансова рамка 
(2021-2027 г.). 

Целта на InvestEU е чрез предоставяне на гаранции от бюджета на ЕС да 
насърчи участието на публични и частни инвеститори в нови инвестиционни 
проекти. Програмата е предназначена да подкрепи четири области на 
политиката: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и 
дигитализация; малки и средни предприятия; социални инвестиции и 
умения.  

Министрите фокусираха дискусията си върху два основни въпроса: 

- управленската структура на InvestEU, включително създаването на 
управителен съвет и неговите ръководни принципи, по-специално неговия 
състав, условия на гласуване и местоположение на секретариата. 

- финансовата гаранция, предоставена от ЕС на партньори, различни от ЕИБ: 
25% от гаранцията от ЕС следва да бъде заделена за институции, различни 
от ЕИБ. Министрите обсъдиха принципите, на които се основава 
разпределението на тази част от гаранцията.  

Министрите се ангажираха да продължат работата по досието като 
приоритет въз основа на получените насоки за работа. 

България би подкрепила структура на управление, която 
опростява цялостния процес на одобрение на проекти, но в 
същото време осигурява качествен контрол на предложените 
финансови и инвестиционни операции и съответствието им с 
инвестиционните правила на ЕС, инвестиционните насоки, 
правото на Съюза и политиките. Считаме, че предложеното 
управление, което включва инвестиционен комитет, независим 
секретариат на инвестиционния комитет, управителен съвет и 
консултативен съвет, може да бъде опростено, за да се 
гарантира ефикасното функциониране на програмата InvestEU. 

България е склонна да подкрепи принцип на разпределение, 
който позволява на Комисията дискреция при разпределянето на 
гаранцията от ЕС, като в същото време спазва принципа за 
избягване на регионалната и / или секторна концентрация. 
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 Румънското председателство представи своите приоритети в работата на 
Съвета ЕКОФИН. 

 В рамките на Европейския семестър Съветът прие заключения относно 
Годишния обзор на растежа, Доклада по механизма за ранно 
предупреждение за 2019 г. и одобри препоръката относно икономическата 
политика на еврозоната. 

 Министрите направиха преглед на споразумението, постигнато от 
лидерите на ЕС по време на срещата на върха на еврозоната в приобщаващ 
формат на 14 декември 2018 г. 

Председателството информира министрите за това, как вижда 
взаимодействието между Съвета и еврогрупата, по-специално по 
отношение на възможната законодателна работа по отношение на 
банковия съюз и бюджетния инструмент на еврозоната за конвергенция и 
конкурентоспособност. 

България подкрепя създаването на бюджетен инструмент за 
конвергенция и конкурентоспособност в еврозоната. По-
специално, ние подкрепяме прилагането на инструмента към 
държавите-членки с доход на глава от населението под средния 
за еврозоната, финансиран чрез външно разпределени приходи и 
създаден с междуправителствено споразумение.  

Приветстваме окончателното приемане на банковия пакет и 
напредъка по пакета за необслужваните кредити, включително и 
пруденциалния защитен механизъм. 

България ще продължи да подкрепя създаването на 
програмата за подкрепа на реформите като инструмент за 
повишаване на производителността и конкурентоспособността 
на икономиката. Въпреки това имаме резерви по отношение на 
предложения механизъм за разпределяне на средства, който се 
основава единствено на дела на населението от общото 
население на ЕС. Ние сме на мнение, че може да се намери по-
справедлив механизъм за разпределение на средства по 
програмата. 
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