
  
 

Основни икономически и  
политически решения в ЕС 

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН   ДИРЕКЦИЯ  „ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАН СОВА ПОЛИТИКА”  
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АКЦЕНТИ 

 

 Съветът разгледа предложение за директива за установяване на механизъм за възстановяване и преструк-

туриране на кредитните институции и инвестиционните посредници, като дискусията бе фокусирана върху 

дизайна на инструмента за поемане на загубите от акционерите и кредиторите (инструмент bail-in). Бъл-

гария подкрепя подхода за широк обхват на инструмента и за строго лимитирани и конкретно 

определени ограничения.  

 ЕКОФИН постигна политическо споразумение по проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет на 

ЕС за 2013 г. България счита, че трябва да бъдат осигурени необходимите средства за плащане 

на одобрените и извършени бюджетни разходи и по принцип подкрепя предложения от Евро-

пейската комисия проект на коригиращ бюджет. Като компромис, би приела и предложения от 

Председателството двустепенен подход при осигуряването на средствата. 

 Финансовите министри на ЕС приеха заключения, с които потвърдиха важността на предприемането на 

ефективни стъпки за борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно плани-

ране. България подкрепя проекта на заключения на Съвета. 

 Финансовите министри приеха заключения относно макроикономическите дисбаланси.  

 



 

2 

ОСНОВНИИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, Съветът разгледа предложението за ди-

ректива за възстановяване и преструктуриране на кредит-

ните институции и инвестиционните посредници, като дис-

кусията бе фокусирана върху дизайна на инструмента за 

поемане на загубите от акционерите и кредиторите (инст-

румент bail-in). Предложението за директива цели да пре-

достави на националните органи обща компетентност и 

инструменти за предотвратяване на банкови кризи и за 

преструктуриране на финансови институции в случай на 

неплатежоспособност и същевременно да запази основните 

банкови операции и да минимизира загубите на кредитори-

те. Директивата въвежда набор от инструменти за справяне 

с потенциални банкови кризи на три етапа: подготвителен 

и превантивен, ранна интервенция и преструктуриране. 

Инструментът „bail-in” на етап преструктуриране ще позво-

ли на органите по преструктуриране да отпишат или да 

превърнат в собствен капитал претенциите на акционерите 

и кредиторите на институциите, които са или евентуално 

биха изпаднали в неплатежоспособност. 

Председателството заяви намеренията си да внесе отново 

досието за разглеждане от Съвета на заседанието на 21 

юни 2013 г., с цел постигане на споразумение по директи-

вата. По време на заседанието България изрази след-

ната позиция: 

 Подкрепяме подхода за широк обхват на инструмен-

та „bail-in“ и за строго лимитирани и конкретно оп-

ределени ограничения. 

 Считаме, че възможността за дискреционни изклю-

чения от обхвата на инструмента „bail-in“ следва да 

е ограничена, да се предвидят съответните гаранции 

и да се ползва единствено при риск за националната 

финансова стабилност. За България депозитната 

преференция, покриваща депозитите на физически-

те лица и нефинансовите предприятия, е задължи-

телна. 

 Подкрепяме прилагането на правилото „no creditor 

worse off”, т.е. третирането на кредиторите и депо-

зантите при преструктуриране на институцията да не 

е по-неблагоприятно в сравнение с това при несъс-

тоятелност.  

На второ място, финансовите министри постигнаха поли-

тическо съгласие относно проект на коригиращ бюджет № 

2 към общия бюджет на ЕС за 2013 г. Проектът на кориги-

ращ бюджет е насочен към осигуряване на необходимите 

средства за плащане в бюджета на ЕС за 2013 г. Съветът 

одобри сумата от 7.3 млрд. евро на първи етап и насочва-

нето й в подкрепа на икономическия растеж, създаването 

на работни места и справяне с безработицата, особено сред 

младежта.  
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 България подкрепи предложения от Председателството 

компромисен вариант - първо да се одобри коригиращ 

бюджет за 7.3 млрд. евро и на по-късен етап през годи-

ната въпросът да бъде разгледан отново. Считаме, че 

първо трябва да бъдат покрити нуждите по раздел 1Б:  

„Сближаване“. 

На трето място, ЕКОФИН разгледа презентация на ЕК от-

носно две съобщения, свързани с бъдещото развитие на 

Икономическия и паричен съюз. Съобщенията на ЕК се от-

насят до въвеждането на Инструмент за конвергенция и 

конкурентоспособност (ИКК) и предварителната координа-

ция на националните реформи. 

 България смята, че участието в ИКК трябва да е за-

дължително за всички държави-членки от еврозона-

та, но доброволно за останалите. Считаме, че обхва-

тът на реформите, подпомагани от ИКК, следва да 

бъде максимално стеснен до реформи със значител-

ни ефекти върху еврозоната и единния пазар. 

 Считаме, че ИКК следва да бъде извън бюджета на 

ЕС и всяко припокриване на различни финансови 

инструменти (Многогодишната финансова рамка, Ев-

ропейският механизъм за стабилност и др.) следва 

да бъде избегнато. Считаме, че само държавите-

членки, които участват във финансирането на инст-

румента, следва да се възползват от него. 

 Считаме, че предварителната координация на ико-

номическите реформи трябва да е задължителна са-

мо за държавите-членки, подписали глава IV от До-

говора за стабилност, координация и управление в 

Икономическия и паричен съюз. Политиката в об-

ластта на преките данъци трябва да бъде изключена 

от координацията на икономическите политики.  

 България смята, че обект на предварителна коорди-

нация следва да бъдат само реформи със значителен 

ефект върху еврозоната и единния пазар.  

На четвърто място, Съветът прие заключения, с които 

потвърди важността на предприемането на ефективни 

стъпки за борба срещу данъчните измами, укриването на 

данъци и агресивното данъчно планиране. 

 България подкрепя проекта на заключения на Съве-

та. Признаваме необходимостта от засилване на 

мерките в борбата срещу данъчните измами, откло-

нението от данъчно облагане и агресивното данъчно 

планиране, както и важността на засилването на ко-

ординацията с други международни организации и 

обмена на добри практики. 

На пето място, финансовите министри обсъдиха и приеха 

заключения по задълбочените прегледи на макроикономи-

ческите дисбаланси в 13 държави-членки. 

 След този втори кръг на наблюдение на макроико-

номическите дисбаланси, България продължава да 

смята, че икономическият прочит на таблото с инди-

катори в Механизма за ранно предупреждение, на 

базата на който се идентифицират държави за за-

дълбочен преглед, следва да бъде подкрепен с по-

подробен анализ на всички държави,  включващ 

сравнение между държави-членки със сходни струк-

турни характеристики. 
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На шесто място, Съветът отбеляза резултатите от срещата 

на финансовите министри и управителите на централните 

банки на страните от Г-20 и годишните пролетни срещи на 

МВФ и Световната банка, проведени в периода 18-21 април 

тази година. Обсъжданията включваха глобалната иконо-

мическа ситуация, рамката на Г-20 за растеж, реформата 

на международната финансова архитектура, финансовото 

регулиране и финансирането за инвестиции. 

 България споделя отправените в съобщения-

та на МВФ и Г-20 послания.   

На седмо място, ЕКОФИН разгледа предложението за из-

менение на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното об-

лагане на доходи от спестявания под формата на лихвени 

плащания.  

На заседанието финансовите министри одобриха мандат за 

преговори от страна на ЕК с Лихтенщайн, Швейцария, Мо-

нако, Андора и Сан Марино относно изменения на споразу-

менията за данъчно облагане на спестяванията, съгласно 

измененията на директива в тази област. 

 България подкрепя предложението за изменение на 

Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане 

на доходи от спестявания под формата на лихвени 

плащания.
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС ВЪРХУ 

РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 16 май 2013 г. еврото се разменя за 1.286 щатски долара и 0.846 британски паунда, като в последните два месеца движението 

на валутата се характеризираше с известни колебания. През март еврото вървеше предимно надолу, достигайки нива от 1.276 до-

лара, за което влияние оказа политическата нестабилност в Италия и спекулациите за понижаване на кредитния рейтинг на стра-

ната. През април обаче общата валута навакса до 1.311, основно поради лоши новини за американската икономика и долара. От 

началото на месец май еврото имаше няколко резки спада, достигайки днешното ниво. На 2 май Европейската централна банка, 

взимайки предвид слабото представяне на икономиката на еврозоната, понижи основния лихвен процент с 0.25 пункта до истори-

ческо ниско ниво от 0.5%. Последвалото поевтиняване на валутата обаче не се дължеше на този факт, тъй като той беше напълно 

очакван за пазарните участници. По-голямо въздействие имаха новите икономически данни в САЩ, които подсилиха долара.  

На 15 май агенция Fitch повиши кредитния рейтинг на Гърция от ССС до В- на фона на напредък с приспособителната програма на 

страната. Въпреки че оценката е все още в неинвестиционна територия, повишението предизвика апетита на инвеститорите и лих-

вите по 10-годишни ДЦК на Гърция паднаха до 8.15% - най-ниското ниво от 2010 г. 


