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Акценти 

Съветът обсъди въздействието от покачването на лихвените проценти върху 
финансовата стабилност, както и икономическия потенциал и риск от 
криптоактивите. 

 

Министрите на финансите обсъдиха задълбочаването на икономическия и 
паричен съюз в контекста на Многогодишната финансова рамка 2021-2027. 

 

ЕКОФИН проведе дискусия относно справедливото данъчно облагане на 
цифровата икономика. 

 

Основни резултати 

 ЕКОФИН проведе дискусия относно въздействието от покачването на 
лихвените проценти върху финансовата стабилност. След постепенното 
намаляване на влиянието на кризата и свързаните с инфлацията действия в 
областта на паричната политика, лихвените проценти се очаква отново 
постепенно да се повишат. Министрите и управителите на централните 
банки бяха поканени да обсъдят устойчивостта на финансовия сектор към 
повишаване на лихвените проценти и дали съществуват конкретни места на 
уязвимости. Те също така обмениха мнения дали съществуващата 
регулаторна рамка и инструментариум за надзор могат да се считат за 
адекватни. 

България счита, че поддържането на ниски лихвени проценти 
за прекалено дълъг период може да доведе до натрупването на 
уязвимости или дисбаланси. Считаме също така, че 
нормализирането на паричната политика на ЕЦБ и на лихвените 
проценти трябва да става постепенно и да следва 
икономическото развитие и динамиката на инфлацията в 
еврозоната. 

 Съветът обсъди икономическия потенциал и риск на криптоактивите. 
Министрите и управителите на централните банки дискутираха 
възможностите и предизвикателствата пред криптоактивите и свързаните с 
тях технологии. Също така те обсъдиха потенциалната необходимост, както 
и възможното проектиране на подходяща регулаторна и надзорна рамка. 

България е на мнение, че в европейската регулаторна рамка 
със сигурност има липсващи елементи що се отнася до 
адекватното адресиране на потенциалните рискове, особено 
онези, свързани със защитата на инвеститорите и 
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потребителите, както и с използването на криптоактивите за 
нелегални финансови дейности. Въпреки това, считаме, че на 
този етап е по-подходящо усилията да бъдат насочени към 
наблюдение на развитието на пазара на криптоактивите и 
анализ на иновациите, за да бъде запълнен информационният 
недостиг и да се осигури солидна основа за навременни политики, 
включително и регулации, когато това се окаже необходимо. 

 Съветът обсъди задълбочаването на икономическия и паричен съюз в 
контекста на Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. с акцент върху 
програмата на ЕС за инвестиции „InvestEU“ и върху засилването на 
структурните реформи и макроикономическата стабилизация.  

 Предложението за програмата InvestEU като средство за 
мобилизиране на 650 млрд. евро публични и частни инвестиции в 
ЕС през 2021-2027 г., се основава на успеха на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ). Въз основа на документ на 
председателството, от министрите бе поискано да предоставят 
насоки за допълнителна техническа работа по сливането на 14 
финансови инструменти, разширяването на достъпа до гаранция от 
ЕС, предложеното управление и възнаграждението за изпълнението 
на гаранцията от ЕС. 

 Предложението на Комисията за Програма за подкрепа на реформи 
има за цел да отдели конкретни средства от бюджета на ЕС за 
подкрепа на структурните реформи в държавите членки. 
Предложената европейска функция за стабилизиране на 
инвестициите следва да помогне за стабилизиране на публичните 
инвестиции в случай на големи асиметрични шокове в държавите от 
еврозоната и в Механизма на обменните курсове (ERM ІІ). Въз 
основа на документ на председателството министрите бяха 
приканени да проведат първи кръг от обсъжданията по тези два 
въпроса. 

България приветства законодателното предложение, с което 
се създава програмата InvestEU, стъпвайки на опита от 
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). 
Подкрепяме консолидирането на ЕФСИ и всички останали 
централизирани финансови инструменти на Съюза в един фонд с 
общи правила. Както при обсъждането на законодателните 
предложения за създаване и удължаване на срока на 
функциониране до 2020 г. на ЕФСИ, отново бихме искали да 
обърнем внимание на предизвикателството, свързано с 
необходимостта да се избегне секторната и географската 
концентрация при реализирането на инвестициите, подкрепени 
от InvestEU. Вярваме, че основното предизвикателство пред 
успешното функциониране на програмата InvestEU, както и 
постигането на нейните цели, ще продължи да бъде 
недопускането на сериозни диспропорции на подкрепените 
проекти в регионален и секторен аспект, включително и  
управленската структура и процесът на вземане на решения 
следва да бъдат внимателно анализирани и проверявани, за да се 
постигне повишаване на ефективността и да се осигурят равни 
условия за всички заинтересовани страни. 

По отношение на създаването на Програма за подкрепа на 
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реформи, България е на мнение, че това ще подпомогне за 
справяне със слабото и неравномерно изпълнение на реформите, 
наблюдавано през последните години в контекста на Европейския 
семестър. Приемаме целите на Програмата и осъществяването 
им посредством три отделни, допълващи се инструмента – 
инструмент за осъществяване на реформи, инструмент за 
техническа подкрепа и механизъм за конвергиране.  

Също така считаме, че централна фискална стабилизационна 
функция е необходима, за да осигури устойчивостта на 
икономиките, които нямат независима парична политика, както 
и за да допълва единната парична политика на ЕЦБ и 
националните фискални инструменти. 

 ЕКОФИН проведе дискусия относно справедливото данъчно облагане на 
цифровата икономика. 

Тъй като дискусиите на ниво Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) по тази тема няма да 
приключат по-рано от 2020 г., България е на мнение, че 
Европейският съюз е длъжен да действа бързо и решително. 
Държавите членки следва да намерят временно решение на 
проблема, с оглед на факта, че с течение на времето техните 
корпоративни данъчни основи ще се свият осезаемо. 
Некоординираните мерки, предприети самостоятелно от някои 
страни, могат да фрагментират единния пазар и да навредят на 
конкуренцията, което от своя страна би възпрепятствало 
разработването на нови цифрови продукти и да окажат 
неблагоприятно влияние на конкурентоспособността на Съюза 
като цяло. 
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