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АКЦЕНТИ 

 

� Съветът разгледа законодателните предложения, свързани с установяването на Единен 

надзорен механизъм за кредитните институции. Според България засега няма доста-

тъчни гаранции за осигуряване на справедлив баланс между интересите на 

държавите-членки, участващи в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и на дър-

жавите-членки извън него. 

� Финансовите министри бяха информирани от Председателството за етапа на преговори-

те с Европейския парламент по т.нар. пакет CRD 4, изменящ правилата за капиталовите 

изисквания към банките и инвестиционните посредници. България все още има опре-

делени резерви към отделни разпоредби.  

� ЕКОФИН направи кратък преглед на последващите действия от заседанието на Евро-

пейския съвет на 18 и 19 октомври. България подкрепя постигнатите договоренос-

ти на Европейския съвет на 18-19 октомври 2012 г.  

� Съветът представи променената преговорна позиция по Законодателния пакет за подоб-

ряване на икономическото управление на еврозоната (т. нар. 2-pack). България подк-

репя напредъка в работата по двата проекта на регламенти. � 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, Съветът обсъди предложенията, свърза-

ни с въвеждането на Единен надзорен механизъм (ЕНМ) за 

кредитните институции в еврозоната и в останалите държа-

ви-членки, които решат да се присъединят към механизма. 

Работата на експертно равнище ще продължи, като целта е 

постигане на споразумение на следващото заседание на 

Съвета на 4 декември 2012 г. 

• За България предложените от Комисията изменения 

представляват крачка напред в осигуряването на гаран-

ции за държавите-членки извън еврозоната, участващи в 

ЕНМ. Въпреки това считаме, че представените изменения 

не са достатъчни за осигуряване на справедлив баланс 

между интересите на държавите-членки, участващи в 

Единния надзорен механизъм и на държавите-членки из-

вън него при вземането на решение на ниво Надзорен 

съвет в Европейския банков орган.  

• Смятаме, че макропруденциалните инструменти и над-

зорните мерки в рамките на втори стълб следва да оста-

нат изключително от национална компетентност на стра-

ните, участващи в ЕНМ. 

На второ място, ЕКОФИН беше информиран от страна на 

Председателството за развитието на преговорите с Евро-

пейския парламент относно правилата за капиталови изис-

квания за банките и инвестиционните посредници, т. нар. 

пакет CRD4. Във връзка със заключенията на Европейския 

съвет от октомври, финансовите министри заявиха готов-

ност да постигнат споразумение с ЕП до края на годината.  

• Влизането в сила на пакета CRD4 е ключов въпрос за 

България. Считаме, че прилагането на пакета от 1 януа-

ри 2013 г. не е реалистично, като транспонирането на 

новата директива и цялостното й прилагане не може да 

се осъществи по-рано от края на 2013 г. 

• Настояваме за  прилагане на нулеви рискови тегла при 

третирането на държавни дългове, деноминирани в евро, 

емитирани от държава-членка извън еврозоната. 

• Подкрепяме подхода на Европейския съвет за огранича-

ване включването в Директивата на текстове от Дирек-

тивата за управление на кризи. Подчертаваме, че по 

предложението за рамката за управление на кризи не се 

предвиждат планове за интервенция и настояваме за 

планове за банково преструктуриране на индивидуално 

ниво. 

• България не подкрепя измененията, предложени от Пар-

ламента в Регламента относно хеджирането на паричния 

поток и промените в собствените задължения. 

На трето място, ЕКОФИН разгледа развитието по въвеж-

дането на данък върху финансовите сделки (ДФС) в държа-

вите-членки, заявили готовност да участват в процедурата 

за засилено сътрудничество. Холандия изрази готовност, 
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при определени обстоятелства, да се присъедини към еди-

надесетте държави-членки, първоначално заявили готов-

ност за въвеждането на ДФС. 

Комисията представи и проект на решение за стартиране 

на процедурата. 

• България счита, че процедура на засилено сътрудничес-

тво между държавите-членки следва да стартира само 

при наличие на гаранции, че въвеждането на ДФС в ог-

раничен брой държави няма да доведе до негативни 

ефекти за икономиките на останалите страни от ЕС, кои-

то не участват в процедурата по засилено сътрудничест-

во. 

• В тази връзка смятаме, че е необходимо Комисията да 

представи подобрен анализ за вероятния ефект от про-

цедурата върху икономиките и финансовите сектори на 

държавите-членки, които не са част от засиленото сът-

рудничество.  

• Относно възможността за използване на ДФС в условия-

та на засилено сътрудничество като собствен ресурс, 

България не се противопоставя на това решение, в слу-

чай че това няма да има въздействие върху размера на 

плащанията на останалите държави-членки, които не са 

въвели данъка.  

На четвърто място, Съветът представи изменената прего-

ворна позиция по законодателният пакет за подобряване 

на икономическото управление на еврозоната (т. нар. 2-

pack) за по-нататъшно подобряване на икономическото 

управление в еврозоната.  

• България подкрепя напредъка в работата по двата про-

екта на регламенти.  

На пето място, Съветът обсъди предложения мандат, кой-

то ще даде възможност на Комисията да започне преговори 

за изменение на споразуменията, подписани през 2004 г. 

със Швейцария, Лихтенщайн, Монако, Андора и Сан Мари-

но във връзка с данъчното облагане на доходи от спестява-

ния. Като взе предвид изразените мнения и резервите на 

две от делегациите, Председателството отбеляза, че ще 

докладва на Европейския съвет и впоследствие ще прецени 

как да продължи с досието. 

• България подкрепя Решението за упълномощаване на 

Европейската комисия да започне преговори от името на 

Европейския съюз за изменение на подписаните през 

2004 г. споразумения, които предвиждат мерки, еквива-

лентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО от-

носно данъчното облагане на доходи от спестявания под 

формата на лихвени плащания.  

На шесто място, ЕКОФИН направи кратък преглед на пос-

ледващите действия от заседанието на Европейския съвет 

на 18 и 19 октомври. Беше отбелязана работата, предприе-

та от Председателя на Европейския съвет във връзка с по-

нататъшното развитие на Икономическия и паричен съюз 

на ЕС. В тази връзка през декември ще бъдат представени 

график и доклад. 

• България подкрепя постигнатите договорености на Евро-

пейския съвет на 18-19 октомври 2012 г.  



 

4 

• Поддържаме позицията, че всички държави-членки 

следва да участват в дискусиите относно бъдещето на 

Икономическия и паричен съюз. Споделяме твърдо 

убеждението, че въпросите, свързани с директното да-

нъчно облагане, следва да останат от изключителна на-

ционална компетентност и не следва да бъдат елемент от 

дискусиите за бъдещ фискален съюз. 

• Подчертаваме необходимостта от запазване на интереси-

те на държавите-членки извън еврозоната и ЕНМ при 

гласуването в Надзорния съвет на ЕБО и гарантиране на 

интегритета на Вътрешния пазар на финансови услуги, 

обхващащ всички 27 държави-членки на ЕС. 

• По отношение на идеите, изложени в междинния доклад 

на председателя на Европейския съвет, България обръ-

ща внимание, че преди пристъпването към нови мерки 

за засилване на фискалното управление в ЕС, трябва да 

бъде дадено време приетите мерки и мерките, по които 

вече е отбелязан известен напредък (“6-pack”, “2-pack”, 

“Fiscal compact”), да бъдат приложени и да покажат своя 

ефект. На ниво ЕС-27 фискалното управление трябва да 

засяга единствено контрола върху ключови бюджетни 

параметри, в унисон с Пакта за стабилност и растеж.  

• По отношение подобряването на демократичната леги-

тимност и отчетност в отношенията с Европейският пар-

ламент, България подчертава позицията си за запазване 

на съществуващите институции.  

• България приветства стремежа за засилване на ангажи-

раността на държавите-членки в изпълнение на специ-

фичните препоръки от 2012 г. Споделяме виждането, че 

организирането и провеждането на повече двустранни и 

многостранни срещи е наложително, като смятаме, че 

това ще спомогне за качеството и усъвършенстването на 

процеса, предоставяйки повече яснота и прецизност на 

работата.  

• Подкрепяме началото на новия Европейски семестър да 

бъде открито с публикуване на Годишния преглед на 

растежа и на Доклада за механизма за предупреждение. 

Подчертаваме необходимостта от достатъчно време за 

държавите-членки да представят адекватни действия в 

отговор на препоръките от задълбочените прегледи в 

своите програми.  

На седмо място, финансовите министри обсъдиха накрат-

ко резултатите от годишната среща на Международния ва-

лутен фонд и Световната банка в Токио на 12-14 октомври 

и последващите действия от срещата на финансовите ми-

нистри и управителите на централните банки от Г-20 в 

Мексико Сити на 4-5 ноември 2012 г. 

Съветът поиска от Икономическия и финансов комитет 

(ИФК) да ускори работата по квотите на МВФ, за да даде 

възможност за постигане на споразумение по този въпрос 

преди срещата на Международния валутен и финансов ко-

митет (МВФК), насрочена за януари. 

• България приветства одобрените от Г-20 предложения за 

по-нататъшното укрепване и засилване на легитимността 

и ефективността на МВФ. 

На осмо място, Съветът разгледа плана на Комисията за 

модернизиране на държавната помощ.  

• България подкрепя представения текст на Заключения 

на Съвет ЕКОФИН по „Модернизиране на държавната 
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помощ” и счита, че Европейската комисия следва да раз-

вие своите конкретни предложения в тесни консултации 

с държавите-членки. 

На девето място, Съветът потвърди задължението на раз-

витите държави по Съглашението от Копенхаген и споразу-

менията от Канкун да предоставят ново и допълнително 

финансиране в размер на 30 млрд. долара за периода 

2010-2012 г. за борба с климатичните промени и подчерта 

голямата роля на финансирането на „бърз старт” за прила-

гането на споразуменията от Канкун. Той потвърди и анга-

жимента на ЕС и държавите-членки да осигурят 7.2 млрд. 

евро кумулативно за периода 2010-2012 г. за финансира-

нето на „бърз старт”. 

• България подкрепя проекта на Заключения на Съвета и 

Доклада на ЕС относно финансирането на борбата с 

климатичните промени в периода 2010-2012 г. 

На десето място, финансовите министри направиха прег-

лед на напредъка в областта на управлението на статисти-

ческата дейност, основните приоритети, качеството на дан-

ните и Доклада за състоянието на изискванията относно 

информацията в Икономическия и паричен съюз и одобри-

ха становището на Икономическия и финансов комитет от-

носно статистиката на ЕС. 

• България подкрепя представените документи. По отно-

шение на таблицата с индикатори, свързана с процеду-

рата за макроикономически дисбаланси категорично 

подкрепяме позицията на Съвета, Европейската статис-

тическа система и Европейската система на централните 

банки да продължат да работят съвместно за подобрява-

не на качеството на статистическата информация и за 

гарантиране сравнимостта на данните, като насърчаваме 

Евростат да ускори работата за подобряване на качест-

вото и разширяване на обхвата на индикаторите.� 
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС 

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Котировките на европейската валута спрямо щатския долар 

бяха негативно повлияни от сериозните дебати между МВФ и 

еврозоната по отношение на стратегията за намаляване на 

дълга на Гърция и поредния спасителен транш. Трябва да се 

отбележи, че финансовите пазари бяха в очакване на поло-

жително развитие по гръцката криза, на базата на приемането 

на рестриктивен държавен бюджет от гръцкия парламент. Все 

пак еврото успя да възстанови част от загубените позиции 

след регистриране на успешен аукцион на гръцки краткос-

рочни ДЦК и изказване на председателят на Еврогрупата г-н 

Жан Клод Юнкер, в което той изрази увереност за положител-

ното развитие на дебата между кредиторите на Гърция. В до-

пълнение на това и Европейският икономически и валутен 

комисар Оли Рен заяви, че продължава усилената работа по 

стратегии за намаляване на гръцкия дълг до по-ниски и ус-

тойчиви нива. МВФ също така изцяло остава ангажиран да 

подкрепи Гърция.  

В допълнение на гореописаното излезлите незадоволителни 

данни за икономическия растеж на страните от Еврозоната    

(-0.1% за Q3/2012 г. спрямо предходно тримесечие) и най-

вече на Германия, която отбеляза минимален ръст за 

Q3/2012 г. от 0.2% (спрямо предходно тримесечие) също се 

очаква да се отразят негативно на европейската валута. 

От друга страна, относително положителен сигнал за финан-

совите пазари би следвало да бъде официалното отричане от 

страна на испанското правителство на слуховете за евентуал-

на подготовка за искане на помощ от МВФ. В допълнение на 

това Оли Рен отбеляза, че страната не се нуждае от допълни-

телни мерки на строги икономии до края на 2013 г., въпреки 

че несъмнено няма да постигне целите по дефицита.  

Fitch повиши до "стабилни" от "негативни" перспективите 

пред кредитния рейтинг на Ирландия, като в същото време 

потвърди "ВВВ+" на ирландския дългосрочен суверенен рей-

тинг. Основен мотив за промяната на перспективата на Ир-

ландия е положителната работа по фискалната консолидация, 

доброто приспособяване на външния сектор, както и общото 

икономическо възстановяване на страната.  

На 8 Ноември 2012 г. на свое редовно заседание ЕЦБ запази 

референтните лихвени проценти в еврозоната без промяна. 

На пресконференцията, президентът Марио Драги изрази 

мнение, че има добри основания за подобрение на пазарната 

среда вследствие на програмата OMT и подчерта, че ЕЦБ е 

готова в случай на необходимост за интервенции с OMT. � 


