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Акценти 

Съветът постигна общ подход по предложението за удължаване на мандата 
на Европейския фонд за стратегически инвестиции. България приветства 
усилията на ЕК да използва всички възможни инструменти за балансирано 
стимулиране на инвестициите в ЕС и подкрепя цялостния подход за 
подобряването на географския обхват на фонда. 
 

След оживена дискусия, ЕКОФИН постигна широк консенсус по голяма част 
от клаузите на проекта на директива относно хибридните несъответствия с 
данъчните системи на трети страни.  

 

Основни резултати 

 Съветът направи преглед на два аспекта от Плана за инвестиции за Европа 
– постигна съгласие по позицията си относно предложението за удължаване 
на мандата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и 
прие заключения за преодоляване на пречките пред инвестициите. 
Предложението включва удължаване на срока на действие на фонда, 
увеличаване на финансовия му капацитет, както и поставянето на цел за 
привличане на инвестиции на стойност най-малко 500 млрд. евро до 2020 г. 
Разговорите с Европейския парламент ще започнат, след като Парламентът 
постигне съгласие по преговорната си позиция.  

На базата на проведените тематични дискусии в Комитета по икономическа 
политика относно преодоляването на бариерите пред инвестициите, 
ЕКОФИН прие заключения относно справяне с пречките пред инвестициите, 
идентифицирани в рамките на Третия стълб на Инвестиционния план. 

България подкрепи удължаването на мандата на Европейския 
фонд за стратегически инвестиции до 2020 г. Преодоляването на 
географския дисбаланс при стимулирането на инвестиции в ЕС е 
ключов елемент за ЕФСИ 2.0. В този контекст подкрепяме 
цялостния подход на ЕК за подобряването на географския обхват 
на фонда, особено чрез укрепване на капацитета и засилване на 
ролята на Европейския консутативен център по инвестиционни 
въпроси и специалното третиране на индустриите на по-слабо 
развитите региони и регионите в преход в ЕС. 

До средата на декември България ще подпише меморандум за 
разбирателство с Европейската инвестиционна банка за 
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Дневен ред: 

 Директива срещу 
избягването на данъци 

o Предложение за 
директива на Съвета за 
изменение на Директива 
(ЕС) 2016/1164 по 
отношение на 
договореностите, 
използващи хибридни 
несъответствия, с трети 
държави 

= Общ подход 

 План за инвестиции за 
Европа 

o ЕФСИ — Регламент за 
изменение на Регламент 
(ЕС) 2015/1017 за 
Европейския фонд за 
стратегически инвестиции, 
Европейския консултантски 
център по инвестиционни 
въпроси и Европейския 
портал за инвестиционни 
проекти (първо четене) 

= Общ подход 

http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/?frDt=15%2F01%2F2016&frDt_submit=15%2F01%2F2016&toDt=&toDt_submit=&cc%5B%5D=609&cc%5B%5D=608&cc%5B%5D=604&cc%5B%5D=610&cc%5B%5D=606&cc%5B%5D=611&cc%5B%5D=605&cc%5B%5D=603&cc%5B%5D=607&cc%5B%5D=602&p=1&stDt=20160118
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създаването на звено за консултации, целящо развиването на 
консултантски капацитет на местно ниво за разработката на 
качествени инвестиционни проекти в рамките на Плана за 
инвестиции за Европа. 

 Съвет ЕКОФИН постигна широк консенсус по проекта на директива 
относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти, 
включващи трети държави. Проектът на директива е част от представения 
от Комисията на 26 октомври 2016 г. пакет от законодателни предложения, 
целящ изграждане на честна, конкурентноспособна и стабилна 
корпоративна данъчна система на територията на ЕС. След оживен дебат, 
министрите на финансите постигнаха съгласие по голяма част от текстовете, 
оставяйки отворени само два въпроса – относно датата на влизане в сила на 
директивата и правилата, които биха дали възможност на държавите 
членки да прилагат определени изключения. 

С цел постигане на компромис България подкрепи общия 
подход по директивата с разбирането, че компромисното 
предложение ще обхване повечето от възможните начини за 
използване на несъответствията между законодателствата на 
различните държави, не само на територията на ЕС, но и в 
глобален мащаб.  

 Съветът направи преглед на работата по изграждането на банковия съюз – 
председателството предостави актуална информация относно работата по 
предложението за Европейска схема за гарантиране на депозитите и 
транспонирането на законодателни актове в националното законодателство 
на държавите членки, а Европейската комисия представи пакет от 
законодателни предложения за мерки за намаляване на риска. Пакетът, 
публикуван на 23.11.2016 г., включва предложения за изменение на три 
директиви и два регламента, целящи справянето с нерешени 
предизвикателства пред финансовата стабилност. Те допринасят към 
продължаващата работа по намаляване на риска в банковия сектор, като 
обсъжданията на техническо ниво ще започнат на 9 декември 2016 г. 

България приветства навременното представяне на пакета 
от законодателни изменения от Комисията, но изказа 
предварителните си притеснения относно предложените 
промени, с които се предвижда възможност за освобождаване от 
изискванията за капитал и ликвидност (по Регламент 575/2013) и 
от минималните изисквания за собствен капитал и приемливи 
задължения (по Директива 20147/59/ЕС) за дъщерните дружества 
на индивидуална основа. 

 Европейската комисия представи Годишния обзор на растежа за 2017 г., 
Доклада по механизма за ранно предупреждение и своето предложение за 
препоръка на Съвета относно икономическите политики на страните от 
еврозоната, с чието публикуване се дава началото на Европейския семестър 
за 2017 г. 

o Отстраняване на 
пречките пред 
инвестициите, установени в 
рамките на третия стълб на 
Плана за инвестиции за 
Европа 

= Проект за заключения на 
Съвета 

 Засилено 
сътрудничество в 
областта на данъка 
върху финансовите 
сделки 

o Предложение за 
директива на Съвета за 
прилагане на засилено 
сътрудничество в областта 
на данъка върху 
финансовите сделки 

= Актуално състояние 

 Укрепване на банковия 
съюз: Мерки за 
намаляване на риска 

o Предложение за 
регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент 
(ЕС) № 806/2014 с цел 
създаване на Европейска 
схема за застраховане на 
депозитите (ЕСЗД) (първо 
четене) 

= Актуално състояние 

o Банков пакет 

= Представяне от Комисията и 
обмен на мнения 

 Други въпроси 

o Директива относно 
борбата с изпирането на 
пари 

o Текущи законодателни 
предложения в областта на 
финансовите услуги 

o Пакет „ДДС – Цифров 
единен пазар“  

= Информация от 
председателството 

 Задълбочаване на 
Икономическия и 
паричен съюз (ИПС): 
Последващи действия 
във връзка с доклада на 
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България подкрепи приоритетните области, идентифицирани 
в Годишния обзор на растежа за 2017 г. и основните послания в 
Доклада по механизма за ранно предупреждение 2017 г. относно 
предизвикателствата пред макроикономическа среда, които 
пречат на бързото коригиране на дисбалансите в ЕС. 

 Съвет ЕКОФИН одобри споразумението, постигнато от Икономическия и 
финансов комитет на заседанието на 29.11.2016 г., целящо подобряването 
на предвидимостта и прозрачността на Пакта за стабилност и растеж. То 
обхваща както превантивната, така и корективната част на Пакта що се 
отнася до оценката на фискалната политика на държавите членки и 
постигнатите резултати. Не се предвижда промяна в законодателната 
основа на Пакта. 

В рамките на заседанието: 

 Председателството представи актуална информация относно работата по 
директивата срещу прането на пари и мерките за борба с финансирането на 
тероризма. 

 Комисията представи пакет с предложения относно облагането с ДДС на 
дигиталните услуги. 

 Министрите на финансите бяха информирани относно актуалното 
състояние на засиленото сътрудничество в областта на данъка върху 
финансовите сделки. 

 Европейската комисия представи актуална информация относно 
постигнатия напредък в задълбочаването на Икономическия и паричен 
съюз, както и по изпълнението на плана за напълно функциониращ Съюз на 
капиталовите пазари до края на 2019 г. 

 

петимата председатели 

= Информация от Комисията 

 Подобряване на 
предвидимостта и 
прозрачността на Пакта 
за стабилност и растеж 

= Приемане 

 Доклад от групата на 
високо равнище на 
генералните директори 
на митниците относно 
стратегическите 
въпроси в областта на 
митниците 

= Представяне от 
председателството 

 Европейски семестър 
2017 г. 

o Годишен обзор на 
растежа за 2017 г., Доклад 
за механизма за 
предупреждение за 2017 г. 
и проект за препоръка 
oтносно икономическата 
политика на еврозоната 

= Представяне от Комисията 

= Обмен на мнения 

 Изграждане на 
банковия съюз 

= Актуално състояние 

 Борба с финансирането 
на тероризма 

= Представяне от Комисията 

 Други въпроси 

o Съюз на капиталовите 
пазари 

= Информация от Комисията 
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