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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Съветът обсъди предложението относно въвеждането на данък върху 
цифровите услуги. 

 

ЕКОФИН одобри резултата от преговорите с Европейския парламент по 
Банковия пакет. 

 

 

Основни резултати 

 Министрите проведоха задълбочен политически дебат по предложението 
за Директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите 
услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови 
услуги. След анализ на всички технически въпроси председателството 
представи компромисен текст, съдържащ елементите, които имат най-
голяма подкрепа от държавите членки. Въпреки това на този етап редица 
държави членки не могат да приемат текста по политически причини по 
принцип, докато някои други имат възражения по някои конкретни въпроси 
в текста. 

Председателството препоръча работната група към Съвета да продължи да 
работи въз основа на последния компромисен текст на председателството и 
елементите, предложени от Франция и Германия, с цел постигане на 
споразумение възможно най-скоро. 

България подкрепя запазването обхвата на директивата и 
облагането на трите вида услуги, включени в първоначалното 
предложение на Европейската комисия.  

Считаме, че директивата следва да има временен характер и 
действието й трябва да приключи след като на ниво ОИСР и ЕС се 
постигне дългосрочно решение за облагане на дигиталната 
икономика. 

 Във връзка с изграждането на банковия съюз: 

 Министрите одобриха резултатите от преговорите с Европейския 
парламент относно набора от ключови мерки за намаляване на риска в 
банковия сектор. Мерките постигат три ключови цели, заложени в 
пътната карта на Съвета за завършване на банковия съюз, договорена 
през юни 2016 г. 

Приемането на резултатите проправя пътя към по-нататъшен напредък в 
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споделянето на риска в рамките на банковия съюз на ЕС. 

България оценява усилията на председателството за 
постигане на споразумение с Парламента по основните елементи 
на Банковия пакет. Изключително важно е за нас в предложеното 
окончателно споразумение да бъде запазен баланса по отношение 
на приемаща и изпращаща държава членка, като този баланс 
също не трябва да бъде нарушаван. 

 Съветът взе под внимание напредъка по предложението за изграждане 
на Европейска схема за гарантиране на депозитите, въз основа на 
доклад на председателството, в който се оценяват резултатите от 
работата в рамките на работната група на Съвета. 

България приема доклада за напредъка, изготвен от 
Австрийското председателство и счита, че той отразява 
цялостно и обективно дискусиите в работната група. От 2015 г. 
до момента е извършена значителна техническа работа, която 
предлага добра основа за стартиране на политическите дискусии 
по изграждане на Европейска схема за гарантиране на 
депозитите. 

 ЕКОФИН прие решения относно прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж във връзка с отчетените значителни отклонения от страна на 
Румъния и Унгария. Решенията потвърждават, че до сега не са били 
предприети ефективни действия, и препоръчват да бъдат предприети нови 
мерки, с които да бъдат коригирани отклоненията. 

Най късно до 15 април 2019 г. двете държави членки следва да докладват 
за предприетите мерки. 

 ЕК представи Годишния обзор на растежа за 2019 г., доклада за 
механизма за предупреждение за 2019 г. и препоръка относно 
икономическата политика на еврозоната, с чието публикуване се поставя 
началото на Европейския семестър за 2019 г. 

 ЕК представи изпълнението на плана за действие за справяне с 
необслужваните кредити в Европа. Докладът показва, че като цяло нивото 
на необслужваните експозиции е спаднало от близо 1 трилион евро през 
2016 г. до 82 млрд. евро, като съотношението на необслужваните кредити 
спрямо всички банкови заеми е намаляло от 5,4% през юни 2016 г. до 3,4% 
към момента.  

 ЕК информира министрите за последващите действия от решението по 
делото Ахмеа, което се отнася до съвместимостта на арбитражните клаузи, 
съдържащи се в двустранните инвестиционни договори в ЕС с правото на 
ЕС. 
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