
Основни икономически и  
политически решения в ЕС 

 

Министерство на финансите, дирекция "Икономическа и финансова политика “  

АКЦЕНТИ  

 Финансовите министри бяха информирани от Европейската централна 

банка (ЕЦБ) относно предстоящото прилагане на Единния надзорен ме-

ханизъм (ЕНМ). България приветства усилията и мерките, насочени 

към плавно изпълнение на ЕНМ през 2014 г.  

 Съветът обсъди последващите действия от заседанието на Европейския 

съвет на 19-20 декември 2013 г. във връзка с изпълнението на Пакта за 

растеж и работни места.  

 ЕКОФИН взе решение за установяване наличието на прекомерен бю-

джетен дефицит в Хърватия. Съветът прие препоръка до Хърватия, в ко-

ято предписва нужните мерки за коригиране на дефицита до 2016 г. 

България подкрепя проекта на Решение на Съвета и проекта на Пре-

поръка на Съвета. 

 Съветът ЕКОФИН  прие Директива за регулиране на ипотечните кредити 

с цел изграждането на единен конкурентен пазар на ипотечни кредити 

в ЕС, който да бъде от полза на потребителите, кредиторите и кредит-

ните посредници. 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ  

Финансовите министри бяха информирани от Европейската централна 

банка (ЕЦБ) относно предстоящото прилагане на Единния надзорен ме-

ханизъм (ЕНМ). ЕЦБ ще изпълнява надзорни функции в рамките на ЕНМ 

от 3 ноември 2014 г., като се предвижда през февруари 2015 г. да представи 

първия доклад за прилагането на ЕНМ. ЕЦБ ще проведе преглед на качеството 

на активите, като част от обхватна оценка на банките, върху които ще изпълнява 

директен надзор.  
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Гръцкото председателство представи пред ЕКОФИН работна програма в 

областта на икономическите и финансови въпроси през първите шест 

месеца на 2014 г. Подкрепата на икономическия растеж и заетостта, как-

то и възстановяването на доверието във финансовия сектор са основни приори-

тети в работата на Гръцкото председателство. 

 

 

Съветът обсъди последващите действия от заседанието на Европейския 

съвет на 19-20 декември 2013 г. във връзка с изпълнението на Пакта за 

растеж и работни места. Пактът бе актуализиран от Европейската комисия 

и Европейската инвестиционна банка (EИБ) по отношение на инициативите за 

възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката и възможността за 

увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд (част от групата 

на ЕИБ), който осигурява рисково финансиране за малките и средни предприя-

тия. Декемврийският Европейски съвет направи преглед на напредъка в облас-

тите: борба с младежката безработица, възстановяване на нормалното креди-

тиране на икономиката (най-вече на малките и средни предприятия), приемане 

на оставащото законодателство в рамките на актовете за Единния пазар I и II, 

намаляване на нормативната тежест, борба срещу данъчните измами и избяг-

ването на данъчно облагане.  
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Дневен ред: 

Въвеждане на Единния над-
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вото 
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ЕКОФИН прие решение, установяващо наличието на прекомерен дефицит 

в Хърватия и издаде препоръка, с която посочва стъпките, които страната 

трябва да предприеме, за да преодолее дефицита си до 2016 г.  

 

 

Съветът прие с единодушие Директива за регулиране на ипотечните кре-

дити с цел изграждането на единен конкурентен пазар на ипотечни кре-

дити в ЕС, който да бъде от полза на потребителите, кредиторите и кре-

дитните посредници. Регулацията установява по-високо ниво на защита за пот-

ребителите и цели гарантиране на отговорно поведение от страна на кредито-

рите и кредитополучателите. Актът цели също повишаването на финансовата 

стабилност, като гарантира по-ефективно функциониране на пазарите на ипо-

течни кредити. Новата директива въвежда изисквания за предоставяне на оп-

ределен обем задължителна информация, включително по отношение на раз-

мера на лихвата и възможните рискове, както и изискване кредитните институ-

ции да оценяват способността на кредитополучателя да погасява заема. Въвеж-

дат се правила за регулиране и надзор над кредитните посредници и небанко-

вите финансови институции. Държавите членки ще имат срок от две години, за 

да въведат директивата в националното си законодателство. 

 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА  
ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 30 януари 2014 г. еврото се разменяше за 1.36 щатски долара, като през 

изминалия месец то варираше слабо в рамките на един цент. Движенията бяха 

по-скоро следствие от новините, идващи от Федералния резерв на САЩ, откол-

кото от данни или събития в еврозоната. Заслужаващо внимание беше повиша-

ването на кредитния рейтинг на Ирландия до инвестиционна степен и самосто-

ятелното й излизане на пазарите на ДЦК, където успя да постигне доходност на 

нива от 2006 г. Освен това, Standard & Poor’s отчете признаци на стабилизиране 

в Португалия и се отказа от понижаване на рейтинга на страната. Същевремен-

но ЕЦБ остави основния лихвен процент непроменен на ниво от 0.25%, като 

данните за намаляваща инфлация се очаква да бъдат следени внимателно в 

идните месеци. 
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