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Основни икономически и политически
решения в ЕС
Акценти
ЕКОФИН обсъди финансирането на борбата с промените на климата след
2020 г. България счита, че в новото споразумение за борбата с климатичните промени след 2020 г. приносът на всички страни следва да съответства на
променящите се икономически условия в тях.
------------ -------------------------------------------------
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Съветът разгледа възможностите за въвеждане на минимално ефективно
данъчно облагане. България счита, че въвеждането на минимално ефективно данъчно облагане би могло да се отрази неблагоприятно върху конкурентоспособността на ЕС като цяло и да доведе до отлив на капитали и инвестиции.
-------------------------------------------------------------Министрите на финансите и управителите на централни банки проведоха
дискусия относно стъпките за завършване на Икономическия и паричен
съюз. За България е от първостепенно значение предложените мерки и реформи да не водят до по-голямо разделение между държавите членки на
ЕС от еврозоната и извън нея.
-------------------------------------------------------------ЕКОФИН обсъди вариантите за мостово финансиране на Единния фонд за
преструктуриране. България счита за оптимална опцията Единният съвет за
преструктуриране да получи директна кредитна линия от Европейския стабилизационен механизъм при гарантирана еквивалентност между държавите членки на банковия съюз, които са в еврозоната и извън нея.
--------------------------------------------------------------

Основни резултати
 ЕКОФИН обсъди финансирането на борбата с промените на климата във
връзка с 21-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата, Париж 30.11–11.12.2015 г. Споразумението, което се
очаква да бъде постигнато в Париж, следва да стимулира преориентирането
на финансите потоци към нисковъглеродна и устойчива на изменението на
климата световна икономика. По отношение на финансирането на борбата с
климатичните промени в периода след 2020 г. трябва да се гарантира, че
всички страни ще предприемат действия в съответствие с техните променящи се възможности и отговорности, тъй като някои дейности следва да
бъдат предприети от всички страни, а други трябва да бъдат изпълнявани
само от страните с по-големи възможности.
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България подкрепя становището, че на конференцията ЕС не
трябва да предлага включването на нови количествени цели. Приносът на всички страни за периода след 2020 г. следва да бъде в
съответствие с техните изменящи се отговорности и възможности, както и с променящите се икономически условия в тях.

 Съветът разгледа възможностите за въвеждане на минимално ефективно
данъчно облагане и отношенията с трети страни в светлината на предложения План за действие на Европейската комисия относно корпоративното
данъчно облагане.

Дневен ред:
 Финансиране на борбата с
климатичните промени
 Минимално ефективно
данъчно облагане
 Задълбочаване на ИПС
 Мостово финансиране на
ЕФП

Считаме, че концепцията за минимално ефективно данъчно
облагане от една страна не кореспондира със съществуващите
различия в икономическото и социално развитие на отделните
държави членки, а от друга страна не е съобразена с различията в
структурите на данъчните системи, с които се постигат националните цели за икономическо развитие, инвестиции, заетост и
други. Въвеждането на минимално ефективно данъчно облагане
би могло да се отрази неблагоприятно върху конкурентоспособността на ЕС като цяло и да доведе до отлив на капитали и инвестиции.

 Министрите на финансите и управителите на централни банки обсъдиха
бъдещето на Икономическия и паричен съюз въз основа на доклада на петимата председатели.
За нас от първостепенно значение е предложените мерки и
реформи, насочени към задълбочаване на Икономическия и паричен
съюз, да не водят до по-голямо разделение и изграждането на бариери между държавите - членки от еврозоната и тези извън нея.
Запазването на целостта на ЕС 28 и на единния пазар е основен
приоритет за нас. Именно поради тази причина считаме, че всички предложени в доклада мерки, включително и институционалните, следва да бъдат отворени и за държавите извън еврозоната.

 ЕКОФИН проведе дискусия по въпроса за самостоятелния капацитет на
Единния съвет за преструктуриране за заемане на средства в преходния
период преди пълното обединение на ресурсите на Единния фонд за преструктуриране.
По наше мнение опцията, която най-ефикасно прекъсва връзката между банков сектор и суверен, е Единният съвет за преструктуриране да получи директна кредитна линия от Европейския
стабилизационен механизъм (ЕСМ) - след завършване на процедура
по промяна на договора за ЕСМ, с която да се гарантира еквивалентност между държавите членки на банковия съюз от еврозоната и извън нея.

Министерство на финансите
София 1040
ул. "Г. С. Раковски" 102
Дирекция "Икономическа и
финансова политика"
Тел.: (02) 9859 2193
Е-mail: ecfinpol@minfin.bg

