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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Съвет ЕКОФИН обсъди пакета за облагане с ДДС в областта на електронната 
търговия. 
 

Министрите на финансите обмениха мнения по прегледа на Европейската 
система за финансов надзор въз основа на презентация на Комисията.  

 

Основни резултати 

 Съвет ЕКОФИН обсъди пакета за облагане с за ДДС в областта на 
електронната търговия и се ангажира да работи за политическо 
споразумение за следващата среща на Съвета през декември, след като 
предложеният от председателството компромисен текст получи широка 
подкрепа сред делегациите. 

Предложенията целят да увеличат събирането на ДДС, когато 
потребителите купуват стоки и потребяват услуги онлайн. Предложенията 
са част от стратегията на ЕС за единен цифров пазар. 

България изразява подкрепа за въвеждането от 2019 г. на 
общи за ЕС мерки за опростяване на доставка на електронни 
услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в 
други държави членки, с въвеждането на праг за регистрация в 
размер на 10 000 евро. 

 Съветът обсъди прегледа на Европейската система за финансов надзор 
въз основа на презентация на Комисията. Реформите целят да подобрят 
регулаторната и надзорна конвергенция с цел да се осигури по-ефективното 
функциониране на финансовите пазари и по-доброто справяне с новите 
предизвикателства. Също така се цели засилване интеграцията на 
капиталовите пазари, вследствие на излизането на Обединеното кралство 
от Европейския съюз. Същевременно промените в надзорните отношения с 
държави извън ЕС ще подпомогнат по-доброто управление на всички 
рискове във финансовия сектор. 

Министрите изразиха силна подкрепа за плана на ЕС за изграждане на 
Съюза на капиталовите пазари до края на 2019 г. и за по-голямо надзорно 
сближаване. Те оцениха функциониращата от 2011 г. Европейска система за 
финансов надзор като успешна, като признават, че има място за 
подобрения.  Същевременно, бяха изказани резерви по отделни елементи 
от предложението, и по-конкретно, относно промените в управлението на 
Европейските надзорни органи, разширяването на правомощията им и 
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тяхното финансиране. 

Беше предложено в краткосрочен план да се работи по идентифицираните 
проблемни области, но в дългосрочен план да се работи и по визията за 
надзорната архитектура. 

България намира предложения преглед на Европейските 
надзорни органи за всеобхватен, перспективен и сложен. Като 
дългосрочна перспектива може да се приеме, че интелигентното 
консолидиране на надзора на капиталовия пазар на ЕС може да се 
справи с глобалното развитие и предизвикателства. 

Приветстваме предложените отговорности на Европейския 
надзорен орган в областта на мониторинга и оценката на 
развитието на пазара по отношение на новите финансови 
технологии (Fintech). 

 Европейската комисия представи текущото състояние на преговорите по 
Директивата за несъстоятелност, преструктуриране и предоставяне на втори 
шанс. 

 Съвет ЕКОФИН бе информиран за резултатите от заседанието на 
министрите на финансите и управителите на централните банки на 

държавите от Г‑20 и годишните срещи на МВФ, проведени в периода  
между 12 и 15 октомври във Вашингтон. 

 Европейската сметна палата представи годишния си доклад за 
финансовата 2016 г., което започна процедурата по освобождаването от 
отговорност на Европейската комисия по изпълнението на Бюджета на ЕС за 
2016 г. Съветът ще анализира допълнително доклада в подготовката на 
препоръките си по освобождаване от отговорност, които ще бъдат 
представени през февруари 2018 г. 

 Министрите на финансите одобриха заключенията на Съвета за 
статистиката на ЕС. В заключенията се прави оценка на постигнатия 
напредък по отношение на приоритетите, установени от Съвета в 
заключенията му от предходната година, и се предоставят насоки за по-
нататъшната работа в тази област. 

 На 6 ноември се проведе диалог по макроикономическите въпроси на 
представители на Съвета и социалните партньори (Businesseurope, CEEP, 
UEAMPE, ETUC). В традиционната среща участие взеха представители на 
Европейската комисия, Европейската централна банка, председателят на 
Еврогрупата. Съветът беше представен от настоящото председателство и 
следващите две председателства (България и Австрия). На срещата бяха 
обсъдени макроикономическата ситуация и по-нататъшното задълбочаване 
на Икономическия и паричен съюз. 
Повече подробности за срещата могат да бъдат намерени на интернет 

страницата на Министерство на финансите: 

http://www.minfin.bg/bg/news/10097  
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