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АКЦЕНТИ 

 

 Съветът ЕКОФИН разгледа проект на регламент за създаване на Единен орган за вземане на 

решение и Единен фонд за преструктуриране на банки в рамките на Единния механизъм по 

преструктуриране (ЕМП). Председателството подчерта намеренията си да постигне съгласие в 

рамките на Съвета до края на годината. За България остават открити въпросите по от-

ношение на обхвата и финансовите ангажименти в механизма, взаимодействието на 

органите по преструктуриране на държавите-членки от ЕМП и органите по преструк-

туриране в неучастващите държави-членки, изменението на Регламента за Евро-

пейския банков орган, както и ролята на Европейската комисия. 

 Съветът публикува становище относно прегледа на качеството на активите и стрес тестове на 

банковите институции, като подчерта завършването на банковия съюз като основен приори-

тет. Считаме, че дискусията трябва да продължи в посока към създаване на меха-

низми, които да осигурят максимална равнопоставеност между участващите в 

ЕНМ/ЕМП държави-членки от и извън еврозоната.  

 Финансовите министри разгледаха проект на директива за засилване на правилата в Евро-

пейския съюз относно данъчното облагане на доходи от спестявания. България подкрепя 

предложението за изменение на директива 2003/48/ЕО относно данъчното облага-

не на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, ЕКОФИН разгледа проект на регламент за 

създаване на Единен орган за вземане на решение и Единен 

фонд за преструктуриране на банки. Председателството под-

черта намеренията си да постигне съгласие в рамките на Съ-

вета до края на годината. Председателството възложи на ра-

ботната група към Съвета да подготви последен компромисен 

вариант за заседанието на ЕКОФИН на 10 декември, като 

очерта следните основни въпроси за обсъждане: 

 Обхват на Единния механизъм по преструктуриране; 

 Модели на гласуване, структура и правомощия на ЕМП; 

 Структура на Единния фонд за преструктуриране 

(ЕФП);  

 Извъндоговорна отговорност и равно третиране на 

участващите и неучастващи държави-членки. 

 Относно обхвата на ЕМП България счита, че той следва да 

отразява обхвата на Единния надзорен механизъм (ЕНМ), 

което означава, че само банки, които са пряко надзирава-

ни от ЕЦБ, следва да бъдат потенциално предмет на прес-

труктуриране от страна на Европейския борд по преструк-

туриране. Националните органи по преструктуриране в 

участващите държави-членки би следвало да имат право-

мощията по преструктуриране по отношение на банките, 

които не са под прекия надзор от страна на ЕЦБ в рамките 

на ЕНМ. 

 В случай, че окончателното решение е предварителните 

вноски в Единния фонд по преструктуриране да се правят 

от всички банки в участващите държави-членки, следва да 

се осигурят допълнителни гаранции, че финансовите ре-

сурси от ЕФП няма да се използват само от системно важ-

ните кредитни институции. 

 По отношение на моделите на гласуване, предпочитано за 

България решение остава принципа „един член – един 

глас“, като не подкрепяме каквато и да е форма на претег-

лени гласове. 

 За България остава открит въпросът за взаимодействието 

на органите по преструктуриране на държавите-членки от 

ЕМП и органите по преструктуриране в неучастващите 

държави-членки. Смятаме, че в ситуации на банкови групи, 

които са действащи едновременно в участващи и неучаст-

ващи държави-членки и които са предмет на преструктури-

ране, все още няма механизъм за автоматично включване 

на органите по преструктуриране на неучастващите държа-

ви-членки в обсъжданията в рамките на Борда по прест-

руктуриране, дори и когато въпросите за обсъждане са от 

много съществено значение за тези органи (решенията в 

ЕМП могат да имат съществено значение за финансовите 

пазари на неучастващите държави-членки, а така също и 

съществени фискални ефекти върху тези държави). 

 От важно значение за България е въпросът за изменение 

на Регламента за Европейския банков орган (ЕБО) с цел да 

се осигури, че ЕБО може да осъществява своите задачи по 

отношение на Европейската комисия. Считаме, че органите 

по преструктуриране от неучастващите държави-членки не 

следва да бъдат третирани различно от Единния орган по 

преструктуриране. 
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 Считаме, че извъндоговорните ангажименти в ЕМП следва 

да не са за сметка на бюджета на ЕС. 

 Ние отчитаме извършената работа от Председателството 

по отношение на ролята на ЕК и евентуален конфликт на 

интереси, но предложените предпазни механизми не дават 

достатъчна гаранция. В тази връзка ние продължаваме да 

поддържаме нашата резерва. Предлагаме ЕК предварител-

но да предостави информация какви мерки ще предприе-

ме, за да елиминира конфликтите на интереси, възниква-

щи при едновременното изпълняване на различни дейнос-

ти. 

На второ място, ЕКОФИН прие становище относно прегледа 

на качеството на активите и стрес тестове на банковите инс-

титуции, като изтъкна завършването на банковия съюз като 

основен приоритет. Финансовите министри потвърдиха поетия 

от Европейския съвет през юни 2013 г. ангажимент, че „всич-

ки държави-членки от ЕНМ ще изпълнят съответните ангажи-

менти, включително създаването на национален механизъм за 

подкрепа“.  

 При разработването на механизмите за подкрепа считаме 

за изключително важно да се осигури равно третиране на 

участващите в ЕНМ/ЕМП държави-членки от и извън евро-

зоната. Необходимо е да продължат дискусиите за създа-

ване на еквивалентна подкрепа на участващите в ЕНМ 

държави-членки от еврозоната и извън нея. България е 

съгласна, че за държавите-членки извън еврозоната Инст-

рументът за подкрепа на платежния баланс би могъл да се 

използва за рекапитализация на банки, като част от обща-

та програма за макроикономическо приспособяване. 

На трето място, ЕКОФИН прие заключения относно статисти-

ката на Европейския съюз, като част от годишния преглед на 

управлението на статистиката. Заключенията на Съвета разг-

леждат и програма, инициирана от Евростат, която цели по-

вишаване ефикасността на статистиката чрез споделяне на 

бази данни, услуги и инструменти. Заключенията одобряват и 

годишен доклад на Икономическия и финансов комитет от-

носно изискванията за информацията в рамките на Икономи-

ческия и паричен съюз.    

 България подкрепя представения документ и усилията за 

модернизация на Европейската статистическа система.  

На четвърто място, финансовите министри разгледаха док-

лада „Засилване на Европейския принос за развитието на 

Международните счетоводни стандарти“ на специалния съвет-

ник Филип Мейщат. Съветът покани Комисията да разгледа 

допълнително основните въпроси и да подготви доклад за 

някои от бъдещите заседания на ЕКОФИН. 

 България подкрепя основните резултати от доклада. 

На пето място, ЕКОФИН направи преглед на напредъка по 

проекта на директива относно предотвратяването прането на 

пари и финансирането на тероризма. Съветът подчерта наме-

ренията си за бързо постигане на общ подход, с цел постига-

не на споразумение с Европейския парламент до края на нас-

тоящия законодателен цикъл. 

 Като цяло България подкрепя проекта, но считаме, че ня-

кои текстове се нуждаят от по-детайлна оценка на въз-

действието преди окончателното им приемане. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС  
ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 19 ноември 2013 г. еврото се разменяше за 1.349 щатски долара, като през изминалите 

два месеца то претърпя видими колебания. Проточилите се преговори по увеличаване тавана 

на дълга в САЩ, спекулациите за продължаването на количествените облекчения от Феде-

ралния резерв, в съчетание с по-слаби от очакваното данни за заетостта, отслабиха значи-

телно долара, сваляйки го на двегодишно дъно спрямо еврото до 1.38. Данните за по-ниска 

от целената инфлация в еврозоната обаче дадоха повод за спекулации, че Европейската цен-

трална банка ще намали основния лихвен процент. Това стана факт на 7 ноември и лихвата 

беше свалена до 0.25%, което допълнително рязко отслаби единната валута. Нови положи-

телни актуални данни от САЩ подсилиха този ефект.  

Междувременно Standard & Poor’s намали кредитния рейтинг на Франция с една степен до АА, 

сочейки като основна причина бавните реформи в страната. 


