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АКЦЕНТИ 

 

 Съветът постигна общ подход по директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (BRRD).  

 ЕКОФИН одобри специфичните препоръки към държавите-членки относно тяхната икономическа и фискал-

на политика. България подкрепя специфичните препоръки за 2013 г., но счита, че е необходима 

допълнителна работа през следващия Европейски семестър за постигане на по-добър баланс в 

обхвата на препоръките за отделните страни.  

 Финансовите министри одобриха предложение за приемане на еврото от Латвия от 1 януари 2014 г. Пред-

ложението ще бъде отнесено до Европейския съвет, преди да бъде взето официално решение през юли. 

България подкрепя предложението. 

 Съветът закри процедурите при прекомерен дефицит за Италия, Латвия, Литва, Унгария и Румъния, предс-

тави препоръка към Белгия за мерки за справяне с дефицита, удължи срока за коригиране на дефицита на 

Испания, Франция, Холандия, Полша, Португалия и Словения и откри нова процедура за Малта. България 

като цяло подкрепя проектите на решения и препоръки на Съвета във връзка с процедурата при 

прекомерен дефицит.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, Съветът ЕКОФИН на 26-27 юни 2013 г. 

постигна общ подход по предложението за директива за 

възстановяване и преструктуриране на кредитните инсти-

туции и инвестиционните посредници. Заседанието бе про-

дължение от заседанието на ЕКОФИН от 21 юни 2013 г. 

Предложението за директива цели да предостави на наци-

оналните органи обща компетентност и инструменти за 

предотвратяване на банкови кризи и за преструктуриране 

на финансови институции в случай на неплатежоспособ-

ност и същевременно да запази основните банкови опера-

ции и да минимизира загубите на кредиторите.  

Директивата въвежда набор от инструменти за справяне с 

потенциални банкови кризи на три етапа: подготвителен и 

превантивен, ранна интервенция и преструктуриране. Дис-

кусията на последното заседание бе основно фокусирана 

върху степента на гъвкавост, която да имат националните 

органи по преструктуриране при предприемане на своите 

мерки, както и по въпроси, свързани с дизайна на инстру-

мента за поемане на загубите от акционерите и кредитори-

те (инструмент bail-in). Ключов момент в законодателното 

предложение е, че гарантираните депозити в размер до 

100 000 евро (196 000 лв.) попадат извън обхвата на инст-

румента bail-in. По този начин тези средства остават на-

пълно гарантирани и не могат да се използват за поемане 

на загуби в банки, които са изпаднали в затруднение.  

По време на заседанието България изрази следната 

позиция: 

 Подкрепяме възможността националните органи по 

преструктуриране да имат повече гъвкавост при 

вземането на своите решения за преструктуриране 

на банки. 

 При дизайна на инструмента за поемане на загубите 

от акционерите и кредиторите (инструмент bail-in) 

загубите най-напред следва да се покриват от акци-

онерите и необезпечените кредитори. Срокът за 

влизането в сила на този инструмент не би следвало 

да бъде преди 2018 г., за да може пазара да се под-

готви за неговото използване.  

Един от основните въпроси, по които България постигна 

успех в рамките на преговорите в Съвета на ЕС е по отно-

шение на третирането на банковите групи, включително за 

груповия интерес и вътрешногруповата подкрепа.  

Във връзка с друга от основните бележки на България по 

предложението за директива, а именно несъгласието със 

задължителното кредитиране между схемите за преструк-

туриране на държавите членки, което поражда възможност 

за морален риск, страната бе подкрепена от голям брой 

други държави членки на ЕС. Те също изразиха аналогични 

опасения относно този задължителен механизъм. Вследст-
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вие на това от проекта отпадна тази предварително плани-

рана възможност.  

На второ място, ЕКОФИН закри процедурите при преко-

мерен дефицит за Италия, Латвия, Литва, Унгария и Румъ-

ния, представи препоръка към Белгия за мерки за справяне 

с дефицита, удължи срока за коригиране на дефицита на 

Испания, Франция, Холандия, Полша, Португалия и Слове-

ния и откри нова процедура за Малта.  

 България подкрепя проектите на решения и препо-

ръки на Съвета във връзка с процедурата при пре-

комерен дефицит. Насърчаваме Комисията да про-

дължи да наблюдава фискалните политики на дър-

жавите-членки при стриктно спазване на правилата 

в ревизирания Пакт за стабилност и растеж, като 

прилага като изключение възможността за удължа-

ване на процедурата с две години. 

На трето място, Съветът прие решение за удължаване 

матуритета по заемите на Ирландия и Португалия от Евро-

пейския механизъм за финансово стабилизиране. 

 България подкрепя удължаването на матуритета по 

заемите на Ирландия и Португалия. 

На четвърто място, държавите-членки от еврозоната, в 

рамките на Съвет ЕКОФИН, одобриха препоръка Латвия да 

се присъедини към валутния съюз от 1 януари 2014 г.  

 България поздравява Латвия за изпълнението на 

критериите за приемане на еврото и за предстояща-

та отмяна на дерогацията по отношение членството 

й в еврозоната от 1 януари 2014 г. 

На пето място, финансовите министри обсъдиха послед-

ващите действия от заседанието на Европейския съвет от 

22 май 2013 г. относно политиките в областта на климата и 

енергетиката. 

 България подкрепя проекта на заключения на Съвет 

ЕКОФИН относно Стратегията на ЕС за адаптация 

към изменението на климата. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС ВЪРХУ 

РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 25 юни 2013 г. еврото се разменяше за 1.308 щатски долара и 0.851 британски паунда, като през изминалия месец то предим-

но засилваше позициите си, стартирайки от 1.28 долара и достигайки 1.34 долара. От средата на миналата седмица обаче тенден-

цията се обърна и общата валута загуби голяма част от спечеленото. Тези развития бяха следствие преди всичко на събития отвъд 

океана, където Федералният резерв направи заявки за затягане на програмата за парично разхлабване по-късно през годината, 

съчетано с положителни данни за американската икономика, които подсилиха щатския долар. Периодът на възход на еврото беше 

подпомогнат и от подобрени прогнози за европейската икономика. 


