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АКЦЕНТИ 

 

 Председателството информира Съвета за актуалното 

състояние относно възможното въвеждане на данък 

върху финансовите сделки в ограничен брой държави-

членки чрез процедура на засилено сътрудничество. 

България счита, че стартирането на процедура на 

засилено сътрудничество между държавите-

членки следва да бъде само при наличие на га-

ранции, че въвеждането на ДФС в ограничен брой 

държави няма да доведе до негативни ефекти 

върху икономиките и финансовите сектори на 

държавите-членки, които няма да въведат данъка 

върху финансовите сделки. 

 Председателството представи информация за етапа на 

преговорите с Европейския парламент относно т.нар. 

пакет “CRD4”, изменящ правилата за капиталовите 

изисквания към банките и инвестиционните посредници. 

България има притеснения относно един от основ-

ните елементи на последните предложения за 

промени в текстовете, касаещи ликвидността. Не 

подкрепяме занижаването на капиталовите изиск-

вания за малки и средни предприятия (МСП) в 

класа „експозиции на дребно”. 

 ЕКОФИН направи преглед на възможните промени в 

рамките на Европейския семестър с цел по-добро прео-

доляване на основните предизвикателства. България 

счита, че са необходими повече усилия за подоб-

ряване ефективността и прозрачността на цялост-

ния процес. Съгласни сме, че приоритизирането и 

диференцирането на специфичните препоръки 

към държавите-членки е ключов фактор за ус-

пешното приключване на цикъла на Европейския 

семестър. 

 Финансовите министри приеха Решение, което ще изме-

ни условията за укрепване на финансовата помощ за 

Португалия, увеличавайки срока за коригиране на 

свръхдефицита с една допълнителна година до 2014 г. 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС 

На първо място, Председателството информира Съвета за 

актуалното състояние относно възможното въвеждане на 

данък върху финансовите сделки в ограничен брой държа-

ви-членки чрез процедура на засилено сътрудничество. ЕК 

съобщи, че седем държави-членки (Белгия, Германия, Гър-

ция, Франция, Австрия, Португалия и Словения) са отпра-

вили искане на основание чл. 329 от Договора за функцио-

ниране на ЕС, ЕК да изпрати до Съвета предложение за 

Решение за установяване на засилено сътрудничество по 

отношение на създаване на обща система за данък върху 

финансовите сделки. Очаква се още четири държави-

членки (Естония, Испания, Италия и Словакия) в най-скоро 

време да отправят такова искане.  

 България счита, че стартирането на процедура на заси-

лено сътрудничество между държавите-членки следва да 

бъде само при наличие на гаранции, че въвеждането на 

ДФС в ограничен брой държави няма да доведе до нега-

тивни ефекти върху икономиките и финансовите сектори 

на държавите-членки, които няма да въведат данъка 

върху финансовите сделки. 

 България не се противопоставя на възможността за из-

ползване на ДФС в условията на засилено сътрудничест-

во като собствен ресурс, в случай че това няма да има 

въздействие върху размера на плащанията на останали-

те държави-членки, които не са въвели данъка. 

На второ място, Председателството информира за етапа 

на преговорите с Европейския парламент (ЕП) относно 

т.нар. пакет “CRD4”, изменящ правилата за капиталовите 

изисквания към банките и инвестиционните посредници. 

Финансовите министри потвърдиха намеренията си за пос-

тигане на политическо съгласие по пакета до края на годи-

ната. Редица проблеми остава да бъдат решени в хода на 

преговорите с ЕП. 

 България има притеснения относно един от основните 

елементи на последните предложения за промени в тек-

стовете, касаещи ликвидността. За нас е особено важно 

да получаваме еднакъв вид информация относно лик-

видността на банките в България, а предложеният меха-

низъм за консултация е недостатъчно надежден. 

 България не подкрепя занижаването на капиталовите 

изисквания за малки и средни предприятия (МСП) в кла-

са „експозиции на дребно”. Поддържаме първоначалната 

си позиция, че МСП не са по-нискорискови от физичес-

ките лица. 

 Изразяваме съжаление, че част от новите разпоредби, 

засягащи дефиницията за допустим капитал, предложе-

ни от Председателството и особено важни за България, 

не бяха приети от Парламента. Не подкрепяме въвежда-

нето на предварителна оценка от страна на Европейския 

банков орган (ЕБО) за всички капиталови инструменти 
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от собствен капитал от първи ред (СЕТ 1). Предлагаме 

01 януари 2014 г. да бъде утвърден като краен срок за 

предаване проекта на технически стандарти от ЕБО. 

България не подкрепя идеята за позволяване на хибрид-

ни инструменти, попадащи в чл. 154, ал. 9 от Директива 

2006/48/ЕО, т.е. досега съществуващи под ДКИ 2 

(CRD2), да бъдат автоматично включени и третирани ка-

то допустим собствен капитал от първи ред, в регламен-

та за капиталовите изисквания (CRR). Това създава се-

риозен проблем относно непропорционално третиране 

на хибридните инструменти, въведени през различни 

периоди преди влизането в сила на Единните правила за 

надзор (Single rule book).  

На трето място, ЕКОФИН направи преглед на възможните 

промени на процеса на мониторинг в рамките на Европейс-

кия семестър с цел по-добро преодоляване на основните 

предизвикателства. 

Съветът обсъди как да се справи с въпроси като времевите 

ограничения, прилагането на принципа “изпълни или обяс-

ни“ (comply or explain) и по-голяма конкретика на препоръ-

ките към държавите-членки. 

 България приветства стремежа да се намери най-добрия 

баланс между мнението на Европейската комисия и 

предложенията на държавите-членки, по отношение ця-

лостния процес на подготовка на механизма за засилена 

координация на икономическите политики  

 Считаме за необходимо началото на новия Европейски 

семестър да бъде открито с по-ранното публикуване на 

Доклада за механизма за предупреждение. Подчертава-

ме необходимостта от достатъчно време за държавите-

членки да представят адекватни действия в отговор на 

препоръките от задълбочените прегледи в своите прог-

рами.  

 Подкрепяме предложението за поставяне на конкретен 

срок и цели в препоръките, но смятаме, че държавите 

членки трябва да имат свободата да избират начина на 

изпълнението им, който отговаря най-добре на нацио-

налните им условия, по-специално в областите, които 

остават от тяхна компетентност.  

 Споделяме виждането, че организирането и провеждане-

то на повече двустранни и многостранни срещи е нало-

жително, като смятаме, че това ще спомогне за качест-

вото и усъвършенстването на процеса, предоставяйки 

повече яснота и прецизност на работата.  

На четвърто място, ЕК и Председателството информира 

Съвета за резултатите от срещата на заместник-министрите 

на финансите на страните от Г-20, проведена в Мексико 

сити на 23-24 септември и за последващите действия.  

ЕКОФИН подготви общата позиция на ЕС за срещата на фи-

нансовите министри и управителите на централните банки 

на страните от Г-20, която ще се проведе в Мексико сити 

на 4-5 ноември. България подкрепя предложенията за дис-

кусия и ключовите послания на ЕС за срещата.  

ЕКОФИН подготви и общата позиция на ЕС за годишната 

среща на МВФ и Световната банка на 12-14 октомври в То-

кио. 

 България потвърждава своята позиция по отношение 

композицията на квотната формула, а именно че брутни-

ят вътрешен продукт и „отвореността“ трябва да про-
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дължат да бъдат главните нейни променливи и че отно-

сителната тежест на БВП не следва да бъде увеличавана 

за сметка на отвореността. Нашата страна подкрепя иде-

ята да бъде предоставено по-голяма тегло на „отворе-

ността“ и бихме приели премахването на „променливост-

та“.  

На пето място, ЕК информира Съвета за предложението за 

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на 

съюза, по наказателен ред.  

 България подкрепя необходимостта от общи действия на 

Съюза за противодействие на измамите и свързаните с 

тях незаконни дейности и заявява намеренията си за ак-

тивно участие по време на дебатите по същество във 

всички работни формати.  

На шесто място, Съветът се съгласи да даде на Португа-

лия една допълнителна година − до 2014 г., за да коригира 

прекомерния си бюджетен дефицит. Той прие: 

− ревизирана препоръка към Португалия относно мерките, 

които трябва да предприеме за ограничаване на дър-

жавния си дефицит под референтната стойност за ЕС от 

3% от БВП за 2014 г., облекчавайки целите за намаля-

ване на дефицита през 2012 и 2013 г.  

− Решение за изменение на условията за финансова по-

мощ за Португалия от Европейския механизъм за финан-

сова стабилност с цел изплащане на следващия транш от 

финансовата помощ. 

 

ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС 

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 11 октомври еврото се разменя за 1.288 щатски долара и 0.804 британски паунда, като през  изминалия месец регистри-

ра леки колебания спрямо останалите валути. Това се дължеше до голяма степен на факта, че пазарите са в режим на изчак-

ване Испания да поиска спасителна помощ, като в същото време ЕЦБ потвърди готовността да действа при необходимост. 

През това време страната проведе успешни аукциони на ДЦК и обяви нови мерки за съкращения на публичните разходи с цел 

намаляване на дефицита, но въпреки това Standard & Poor’s понижи кредитния й рейтинг с две степени до ВВВ- (с отрицател-

на перспектива), което е една степен преди неинвестиционен статус. 
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