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АКЦЕНТИ 

 

 Съвет ЕКОФИН постигна съгласие за създаването на Единен надзорен механизъм в еврозоната. В резултат 

от активното участие на България, подкрепена и от другите държави-членки извън еврозоната, 

беше договорено равно третиране на страни от ЕС , които решат да се включат в Единния надзо-

рен механизъм.  

 Председателството информира финансовите министри за етапа на преговорите с Европейския парламент 

по т.нар. пакет CRD 4, изменящ правилата за капиталовите изисквания към банките и инвестиционните 

посредници. България все още има определени резерви към отделни разпоредби.  

 ЕКОФИН обсъди напредъка по преговорите с Европейския парламент (ЕП) по законодателния пакет за по-

добряване на икономическото управление на еврозоната (т. нар. 2-pack), като отбеляза, че постигането на 

съгласие с ЕП е близо. България подкрепя напредъка в работата по двата проекта на регламенти.   

 Съветът отбеляза представения от Комисията втори Доклад по механизма за ранно предупреждаване, кой-

то се разработва в рамките на макроикономическото наблюдение. България приветства усилията на ЕК 

за ранната публикация на Доклада по механизма за ранно предупреждение за 2013 г., като из-

разява резерви относно критериите за подбор на държави, които да бъдат обект на задълбочен 

анализ, както и включването на индикатор за финансовия сектор в таблото за ранно предуп-

реждение.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, Съветът постигна съгласие по въвежда-

нето на Единен надзорен механизъм (ЕНМ) за кредитните 

институции като част от плана за създаването на банков 

съюз. Споразумението ще даде възможност председателст-

вото да започне на преговори с Европейския парламент с 

цел текстовете да бъдат одобрени преди края на тази годи-

на. 

 В процеса на преговори бе постигнат голям напре-

дък по предложенията на България и други държа-

ви-членки извън еврозоната, като в резултат инте-

ресите на неучастващите държави е защитен в мак-

симална степен. С активното участие на България, 

държавите извън еврозоната, успяха да договорят 

промяна в начина на гласуване в ЕБО, което беше 

един от ключовите моменти в преговорите,  като се 

предвиди допълнителен защитен механизъм за гла-

суване с двойно просто мнозинство и в двете групи - 

и за решенията, изискващи просто мнозинство и за 

тези, за които трябва квалифицирано мнозинство. 

По този начин се гарантира, че ДЧ от еврозоната 

няма да предопределят гласуването и интересите на 

неучастващите държави ще са защитени в макси-

мална степен. 

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. Финансовите министри заявиха готовност да 

постигнат споразумение с ЕП до края на годината.  

 Подкрепяме изцяло текста на чл. 443A (от Регламента) 

от компромисното предложение на Съвета от май.  

 България настоява, че въвеждането на общ таван за 

буферите е неадекватно, тъй като различните рискове 

се адресират чрез различни буфери. Темата е чувстви-

телна за България, тъй като още от самото начало не 

приемаме предложението за максимално ниво на хар-

монизация на капиталовите изискания. Считаме за 

удачно да се предостави възможност за по-бързо въ-

веждане на принципите на Базел (например буфер за 

системно важни финансови институции преди 2016 г.). 

 Не подкрепяме предложението на Парламента по чл. 

481b от пакета за гъвкавост. 

На трето място, финансовите министри обсъдиха напре-

дъка по преговорите с ЕП по двата проекторегламента за 

подобряване на икономическото управление в еврозоната. 

Съветът отбеляза, че постигането на съгласие с ЕП е близо 

и поиска от КОРЕПЕР да финализира споразумението, след 

приключване на преговорите. 
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 България подкрепя напредъка в работата по двата про-

екта на регламенти.  

На четвърто място, Съветът отбеляза представения от 

Комисията втори доклад по механизма за ранно предуп-

реждение, който се разработва в рамките на макроиконо-

мическото наблюдение. ЕКОФИН поиска от Комитета по 

икономическа политика и Икономическия и финансов коми-

тет да подготвят проект на заключения за заседанието на 

22 януари 2013 г., като вземат предвид изразените мнения.  

 България приветства ранната публикация на Доклада по 

механизма за ранно предупреждение за 2013 г. Считаме, 

че е необходимо да се установят обективни критерии за 

подбора на държави, които да бъдат обект на задълбо-

чен анализ в рамките на превантивния лост на процеду-

рата. България не е съгласна с включването на индика-

тор за финансов сектор в таблото за ранно предупреж-

дение.  

На пето място, ЕКОФИН разгледа представения от Коми-

сията Годишен преглед на растежа и основните му заклю-

чения за 2013 г. Съветът поиска от Комитета по икономи-

ческа политика и Икономическия и финансов комитет да 

подготвят проект на заключения за заседанието на 12 фев-

руари през 2013 г., като вземат предвид изразените мне-

ния. Прегледът на Комисията очертава приоритетните 

действия, които държавите членки трябва да предприемат, 

за да осигурят добре координирани и ефективни политики, 

насърчаващи устойчивия икономически растеж. 

 България приветства ранната публикация на Годишния 

преглед на растежа за 2013 г. Като цяло подкрепяме за-

пазването на основните приоритети от 2012 г. и считаме, 

че това е добър сигнал за последователността и реши-

телността за справяне с проблемите пред европейските 

икономики, възникнали в резултат на кризата. 

 България продължава да поставя като свой приоритет за 

2013 г. запазването на макроикономическата и фискал-

ната стабилност и ефективното насочване на публичните 

разходи към области, стимулиращи растежа.  

На шесто място, финансовите министри обсъдиха напре-

дъка по въвеждането на данък върху финансовите сделки 

(ДФС) в ограничен брой държави-членки чрез процедурата 

на засилено сътрудничество. 

 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 

негативни ефекти за националната икономика и българ-

ския финансов сектор. 

На седмо място, Съветът обсъди предложението за дирек-

тива за предприемането на незабавни мерки в случаите на 

внезапни и масивни измами с ДДС („механизъм за бързо 

реагиране”). Дебатът бе фокусиран върху това, дали из-

пълнителните правомощия по директивата да бъдат пре-

доставени на Комисията или на Съвета. Съветът поиска от 

КОРЕПЕР да наблюдава по-нататъшната работа по предло-

жението, проучвайки двете алтернативи с цел постигане на 

споразумение във възможно най-кратък срок. 

 България подкрепя предложението на Комисията реше-

нията да се вземат с квалифицирано мнозинство в рам-



 

4 

ките на заседанията на ДДС Комитета, предвид значи-

телните загуби от ДДС измами. 

На осмо място, Съветът отбеляза представянето на Го-

дишния доклад на Европейската сметна палата относно 

изпълнението на бюджета на ЕС. 

 България одобрява предприетата промяна на структура-

та на годишния доклад на ЕСП. 

На девето място, ЕКОФИН одобри мерки, предоставящи 

на Гърция допълнителни две години, за да коригира пре-

комерния си бюджетен дефицит, вследствие на постигнато 

споразумение между гръцкото правителство и т.нар. „трой-

ка” от международни кредитори (ЕК, ЕЦБ и МВФ). 

Съветът също прие решение, с което закри процедурата 

при прекомерен дефицит за Малта, потвърждавайки, че тя 

е намалила дефицита си до референтната за ЕС стойност от 

3% от БВП.  
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС 

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

 

Към 10 декември еврото се разменя за 1.29 щатски долара 

и 0.806 британски паунда, като през изминалия месец ре-

гистрира тенденция на засилване, след като беше достиг-

нало двумесечно дъно заради неразбирателството по прог-

рамата за Гърция. Възходящото движение беше за кратко 

прекъснато заради понижения от Moody’s кредитен рейтинг 

на Европейския инструмент за финансова стабилност и Ев-

ропейския стабилизационен механизъм до Аа1, което стана 

броени седмици след понижението с една стъпка на рей-

тинга на втория по големина гарант на двата фонда  

Франция. Кипър също влоши рейтинга си, след като Stand-

ard & Poor’s и Moody’s го понижиха с още три степени в не-

инвестиционна територия. Въпреки това, в пазарите имаше 

известен оптимизъм за еврозоната, спомогнат от риска за 

долара на фона на дебата за фискалната пропаст в САЩ. 

Обявените на 6 декември отрицателни прогнози на Евро-

пейската централна банка обаче обърнаха красноречиво 

тази тенденция, както и създадоха очакване за понижение 

на основния лихвен процент в близко бъдеще.

 


