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АКЦЕНТИ 

 

 Съветът прие заключения в рамките на Европейския семестър за 2013 г. въз основа на представените от 

Европейската комисия два доклада: Годишния обзор на растежа и Доклада по механизма за ранно предуп-

реждение. 

 По отношение на Годишния обзор на растежа, Съветът постигна съгласие по това, че посочените при-

оритети в Обзора за 2012 г. остават валидни и през 2013 г. България подкрепя запазването на 

основните приоритети в Годишния обзор на растежа за 2013 г. 

 Във връзка с Доклада по механизма за ранно предупреждение, Съветът отбеляза, че много от иконо-

миките на Европейския съюз продължават да бъдат изправени пред значителни предизвикателства за 

корекцията на макроикономическите дисбаланси, натрупани в годините преди икономическата криза. 

България се присъедини към поканата на Съвета към Европейската комисия редовно да 

оценява доколко таблото с показатели отговаря на своето предназначение и да докладва на 

Съвета за резултатите от своите анализи. Смятаме, че използваният в Доклада подход за 

оценка на разходите за труд на единица продукция и външните позиции на държавите-

членки не взема предвид в достатъчна степен характеристиките на догонващите иконо-

мики. 

 ЕКОФИН прие и заключения по доклада на Европейската комисия „Фискална устойчивост 2012“.  

 Съветът прие също: 

 Препоръка към Европейския парламент за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнени-

ето на общия бюджет на Европейския съюз за 2011 г. 

 Заключения, определящи приоритетите на Съвета за преговори с Парламента по бюджета на ЕС за 

2014 г.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, ЕКОФИН прие препоръка до ЕП относно 

процедурата по освобождаване на ЕК от отговорност за 

изпълнение на бюджета за 2011 г. Препоръката е изготвена 

въз основа на Годишния доклад на Европейската сметна 

палата. Съветът потвърди важността на доброто управле-

ние на средствата на ЕС, предвид дела разходи, засегнати 

от грешки. Значителна част от сделките във важни области 

като селското стопанство, кохезионната политика и изс-

ледванията остават засегнати, като оценката на Сметната 

палата за цялостния процент грешки е малко по-висок от 

предходната година.  

 България като цяло подкрепя предложения текст на 

препоръки на Съвета относно освобождаването от отго-

ворност на ЕК за изпълнението на общия бюджет на ЕС 

за 2011 г. Считаме, че процентът на грешки (3.9%), кон-

статиран от ЕСП, е все още висок. Същевременно изра-

зяваме задоволство от постигнатия напредък по отноше-

ние намаляването на грешките в редица области, особе-

но в политиката на сближаване. Считаме, че държавите-

членки и ЕК следва да продължат усилията за намалява-

не на грешките при изпълнението на бюджета с цел по-

ефективно разходване на средствата от бюджета на ЕС.  

На второ място, финансовите министри приеха заключе-

ния, определящи приоритетите на бюджета на ЕС за 2014 г. 

Заключенията подчертават необходимостта от запазване на 

бюджетната дисциплина на всички нива, като призовават 

за баланс между фискалната консолидация и необходи-

мостта от инвестиции и по-конкретно чрез приоритизиране 

на целите и прехвърлянето на средства по дейности с най-

голям принос за растежа и заетостта. Съгласно заключени-

ята, бюджетът за 2014 г. трябва да осигури необходимите 

ресурси за изпълнение на приоритетите на политиките на 

ЕС за 2014 г.  

 България подкрепя заключенията на Съвета за насоките 

за Бюджет 2014 г. Подчертаваме необходимостта от 

спазване на строга бюджетна дисциплина и на принципа 

на добро финансово управление, особено в контекста на 

усилията на държавите-членки за фискална консолида-

ция.  

На трето място, Съветът одобри мандат на ЕС за подго-

товката на среща на финансовите министри и управителите 

на централните банки на държавите от Г-20 на 15 и 16 

февруари в Москва. Мандатът включва общи позиции за 

представителите на ЕС и на тези държави-членки, които 

участват в Г-20, по различни теми за обсъждане, като гло-

балната икономика и рамката за растеж; реформата на 

международната финансова система; финансовото регули-

ране и включване; финансиранeто за инвестиции. 

 България подкрепя реформата на международната фи-

нансова архитектура, изложена в проекта на мандат. 
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На четвърто място, Съветът прие заключения по третия 

Годишен обзор на растежа на Европейската комисия, като 

постигна съгласие по това, че петте приоритетни области 

за 2013 г. се запазват същите, както през 2012 г. От особе-

но значение при сегашното положение са повишаването на 

доверието, възстановяването на икономическия растеж, 

осигуряването на устойчивостта на дълга и подобряването 

на конкурентоспособността, едновременно със създаването 

на условия за устойчив растеж и заетост в дългосрочен 

план.  

 България счита, че в съответствие със заключенията от 

анализа на ЕК относно големите и поддържани излишъци 

по текущата сметка, уравновесяването на външните по-

зиции е неотложно за държавите в еврозоната. Смятаме, 

че за държавите с дефицити по текущата сметка извън 

еврозоната определящ е процесът на конвергенция. 

На пето място, ЕКОФИН прие заключения по втория Док-

лад на ЕК по механизма за ранно предупреждение, даващ 

старт на процеса на наблюдение на макроикономическите 

дисбаланси в ЕС за 2013 г. Основното послание на доклада 

е, че държавите-членки на ЕС продължават да бъдат изп-

равени пред значителни предизвикателства за корекция на 

вътрешни и външни дисбаланси, които са били натрупани в 

годините преди кризата.  

 България подкрепи акцента в заключенията на Съвета, 

че ЕК е приканена редовно да оценява доколко таблото 

с показатели отговаря на своето предназначение и да 

докладва на Съвета за резултатите от своите анализи.  

 България смята, че подходът, използван в ДМРП за 

оценка на разходите за труд на единица продукция и 

външните позиции на държавите-членки не взема пред-

вид в достатъчна степен характеристиките на догонва-

щите икономики. Включването на индикатор за финан-

совия сектор в таблото с показатели не идентифицира 

коректно наличието на дисбаланси, свързани с финансо-

вия сектор. България приканва ЕК да вземе предвид те-

зи съображения при преглед на уместността и предназ-

начението на включените в таблото индикатори. 

 Притесненията на Комисията относно първия посочен 

риск за България – бързия ръст на заплатите спрямо 

производителността на труда – са неоснователни, тъй 

като конвергенцията е свързана с увеличаване на дохо-

дите. Безпокойствата на ЕК за съотношението на прив-

лечения у нас частен капитал спрямо брутния вътрешен 

продукт не отчитат, че България е от страните, за които 

е необходим по-бърз икономически растеж, отколкото 

средния за ЕС.  

На шесто място, финансовите министри разгледаха Док-

лада на ЕК за фискалната устойчивост за 2012 г. Докладът 

оценява стабилността на публичните финанси в държавите-

членки на основата на дългосрочни бюджетни прогнози, 

включвайки отражението на финансовата, икономическа и 

фискална криза, както и влиянието на застаряващото на-

селение. Това е първият такъв доклад от 2009 г. насам. 

 България подкрепи заключенията на доклада за фискал-

на устойчивост. Във връзка с направените препоръки 

относно стабилността на публичните финанси в дългос-

рочен план e важно да се подчертаят предприетите от 

България мерки с висока ефективност и ефикасност по 

отношение на разходите за пенсии и в сферата на здра-

веопазването.
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС 

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

 

Към 14 февруари 2013 г. еврото се разменя за 1.348 щатски долара и 0.866 британски паунда, като до края на миналия месец 

доверието към него постоянно се увеличаваше, достигайки 14-месечен връх. Това се случи на фона на добри новини от фи-

нансовия сектор, както и повече оптимизъм на пазарите за овладяване на належащите проблеми в еврозоната. За засилване-

то на еврото спомогнаха и ангажиментите на Федералния резерв в САЩ да продължи с агресивната си парична политика. 

Коментарите след срещата на Европейската централна банка за слабото представяне на икономиката на еврозоната обаче 

предизвикаха известна загуба на увереност във валутата и тя загуби малко от стойността си. От началото на седмицата обаче 

тези съмнения се разсеяха и еврото отново тръгна нагоре. На срещата си ЕЦБ реши също да запази основния лихвен процент 

на ниво 0.75.  

 


