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ЕКОФИН прие план за действие за справяне с необслужваните кредити в 
Европа. 
 

Основни резултати 

 Европейската комисия представи законодателно предложение за правила 
за прозрачност в областта на данъчната политика. Предложената директива 
ще изисква някои схеми за трансгранично данъчно планиране да бъдат 
оповестявани пред данъчните власти. Държавите членки ще обменят 
получената информация чрез централизирана база данни, предоставяйки 
възможност за ранно предупреждение относно нови рискове от избягване 
от данъчно облагане. 

България подкрепя предложението за директива относно 
задължителния автоматичен обмен на информация. 
Оповестяването на договорености за потенциално агресивно 
данъчно планиране при трансгранични ситуации може ефективно 
да допринесе за усилията за създаване на среда за справедливо 
данъчно облагане на вътрешния пазар. 

 Естонското председателство представи приоритетите си в областта на 
икономическите и финансови въпроси. Работната програма в тази сфера е 
насочена към постигането на отворена и иновативна европейска 
икономика. Сред целите на председателството са: насърчаване на 
икономическия растеж чрез възстановяването на инвестициите и 
премахване на пречките пред растежа; осигуряване на 
конкурентоспособна и устойчива срещу измами данъчна среда; 
договаряне на бюджет на ЕС, който допринася за постигането на 
целите на ЕС. 

 Съветът прие заключения относно средносрочния преглед на Комисията 
на Плана за изграждане на Съюза на капиталовите пазари. Министрите на 
финансите подновиха ангажимента си към плана за действие, който цели 
осигуряване на напълно завършен Съюз на капиталовите пазари до края на 
2019 г. Заключенията подчертават постигнатия досега напредък – почти 2/3 
от действията вече са осъществени.  

България подкрепя заключенията на Съвета относно 
средносрочния преглед на плана за изграждане на Съюза на 
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капиталовите пазари. 

общото разбиране, че мерките, Присъединяваме се към 
предлагани от Европейската комисия, следва да са 
пропорционални и в съответствие с принципите за по-добра 
регулация. 

 ЕКОФИН проведе дискусия относно необслужваните кредити в банковия 
сектор и прие план за действие за разрешаване на проблема. Съветът 
приветства доклада, изготвен от работната група към Комитета по 
финансови услуги и изрази широката си подкрепа за вариантите на 
политиката, представени в него. Те се отнасят до: банков надзор; реформа 
на режимите за несъстоятелност и принудителното събиране; развиване на 
вторични пазари за сделки с необслужвани кредити; насърчаване на 
структурните реформи на банките и европейския банков сектор. 

Министрите на финансите постигнаха съгласие, че справянето с проблема с 
необслужваните кредити би бил от полза за ЕС като цяло. Стимулите за 
банките за активното разрешаване на проблема трябва да бъдат увеличени, 
като същевременно се избягват неблагоприятните ефекти от панически 
продажби. Мерките трябва да са в отговор както на съществуващите нива 
на необслужвани кредити, така и да предотвратят натрупването им в 
бъдеще. Съветът постигна съгласие да се връща към този въпрос редовно.  

България счита доклада на работната група за 
необслужваните кредити към КФУ за своевременен и актуален.  
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