
  
 

Основни икономически и  
политически решения в ЕС 

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН   ДИРЕКЦИЯ  „ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАН СОВА ПОЛИТИКА”  
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АКЦЕНТИ 

 

 Съветът ЕКОФИН прие решение, упълномощаващо 11 държави-членки да пристъпят към въвеждането на 

данък върху финансовите сделки (ДФС) чрез засилено сътрудничество. България, съвместно с Дания, 

Полша, Румъния, Швеция и Унгария внесе декларация към протокола от заседанието. 

 Финансовите министри разгледаха работната програма на Ирландското председателство в частта икономи-

чески и финансови въпроси. България като цяло споделя приоритетите, заложени в работната 

програма на Съвета ЕКОФИН за следващите шест месеца и подкрепя поставените цели. 

 Съветът обсъди направения от Европейската комисия Годишен обзор на растежа. България подкрепя за-

пазването на основните приоритети в Годишния обзор на растежа за 2013 г. 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, Съветът прие с квалифицирано мнозинс-

тво Решение, упълномощаващо 11 държави-членки да про-

дължат въвеждането на данък върху финансовите сделки 

чрез процедура на засилено сътрудничество. Европейската 

комисия (ЕК) следва да завърши и да представи предложе-

ние относно същността на засиленото сътрудничество. След 

това предложението ще бъде разгледано на експертно ниво 

в Съвета. То трябва да бъде прието на заседание на ЕКО-

ФИН с единодушие от държавите-членки, участващи в за-

силеното сътрудничество. 

 България, съвместно с Дания, Полша, Румъния, Швеция 

и Унгария внесе декларация към протокола от заседа-

нието със следния текст:  

„Швеция, Дания, Полша, Румъния, България и Ун-

гария осъзнават, че данъкът върху финансовите 

сделки е въпрос с висок политически приоритет за 

някои държави-членки и в тази връзка подкрепят 

разрешаването на засиленото сътрудничество. 

Очакваме, че интересите на държавите-членки, 

които не участват, ще бъдат взети под внимание в 

предстоящата работа по предложението за данъ-

ка, след като процедурата на засилено сътрудни-

чество бъде разрешена.“ 

На второ място, ЕКОФИН обсъди направения от ЕК Годи-

шен обзор на растежа, като заключи, че петте идентифи-

цирани за 2012 г. приоритета остават валидни и през 2013 

г., а именно фискална консолидация, възстановяване нор-

малното кредитиране на икономиката, насърчаване расте-

жа и конкурентоспособността, борба с безработицата и со-

циалните последствия от кризата, модернизиране на пуб-

личната администрация.  

 България подкрепя запазването на основните приорите-

ти в Годишния обзор на растежа за 2013 г.  

 Подкрепяме общите насоки относно повишаването 

ефективността на публичните разходи, докато данъчна-

та политика следва да остане национална компетент-

ност. 

 Считаме, че държавите-членки, които не спазват крите-

риите от Маастрихт за дефицит и дълг и не отбелязват 

достатъчен прогрес при изпълнението на средносрочни-

те си цели, следва да продължат с амбициозната фис-

кална консолидация с акцент върху оптимизирането на 

разходите. 

 Небанковото финансиране е от важно значение и тряб-

ва да бъде разглеждано като приоритет за по-

нататъшно проучване, имайки предвид предизвикателс-
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твата, пред които е изправен финансовия сектор и не-

обходимостта от нормализиране на кредитирането на 

икономиката.  

 Младежката безработица като хоризонтален приоритет 

следва да се адресира и чрез инициативи на общностно 

ниво, например чрез мрежата за Европейски услуги за 

заетост – EURES, както и чрез подкрепа за признаване-

то на придобитата професионална квалификация и 

опит. 

На трето място, финансовите министри разгледаха работ-

ната програма на Ирландското председателство в частта 

икономически и финансови въпроси, като бяха изведени 

следните приоритети:  

 засилено икономическо управление и координация 

на икономическите политики;  

 засилване на финансовото регулиране и надзор; 

 икономически и паричен съюз; 

 данъчно облагане. 

 България като цяло споделя приоритетите, заложени в 

работната програма на Съвета ЕКОФИН за следващите 

шест месеца и подкрепя целите, поставени от Ирландс-

кото председателство. 

 Според нас първи приоритет следва да бъде стриктното 

и последователно изпълнение на реформите, залегнали 

в ревизирания Пакт за стабилност и растеж, както и бър-

зото приемане на пакета от две законодателни предло-

жения за засилване на бюджетното управление в евро-

зоната („2-pack”). 

 Считаме, че всяка държава-членка с дерогация трябва 

да бъде допускана да участва с право на глас в прегово-

рите по бъдещи законодателни актове за задълбочаване 

на Икономическия и паричен съюз, дори те да касаят 

само еврозоната.  

На четвърто място, Съветът изслуша представянето на 

Съобщение от Комисията, с което се предлага План за 

действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами 

и укриването на данъци. 

Планът за действие, публикуван през декември, предлага 

34 краткосрочни и средносрочни мерки в областта на пря-

кото и непрякото данъчно облагане. Заедно с Плана за 

действие, Комисията представи и препоръки относно мер-

ките за насърчаване на прилагането на минималните стан-

дарти за добро управление в областта на данъчното обла-

гане от страна на трети държави и агресивното данъчно 

планиране. 

 България подкрепя Плана за действие и счита за прио-

ритетни въпросите, свързани с ограничаване на извърш-

ването на данъчни измами и тяхното предотвратяване.  

На пето място, Съветът обсъди последващите действия от 

Европейския съвет на 13-14 декември 2012г., и по-

конкретно, бъдещото развитие на Икономическия и пари-

чен съюз.  

 България приветства постигнатите договорености на за-

седанието от 13-14 декември 2012 г. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС 

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

 

Към 24 януари 2013 г. еврото се разменя за 1.333 щатски долара и 0.84 британски паунда, като през изминалия месец и половина 

доверието към него постоянно се увеличаваше. Единственият фактор, който моментно засили долара спрямо общата валута беше 

постигнатата сделка за фискалната пропаст в САЩ в началото на годината. 

След срещата на Европейската централна банка в началото на месеца посланието към пазарите беше, че някои икономически фак-

тори показват подобрение и увереността на финансовите пазари се засилва. Това предизвика спекулации, че скоро няма да има 

допълнително понижаване на основния лихвен процент, което допълнително помогна за засилването на еврото. 

Междувременно Moody’s направи поредното понижение на суверенния рейтинг на Кипър, поставяйки го три степени надолу до 

Саа3, вследствие на очакваната по-голяма сума, която банковият сектор ще поиска от правителството. 

 


