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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Съветът постигна общ подход по предложението за преразглеждане на 
европейската система за финансов надзор. 

 

Министрите обсъдиха съобщението на Европейската комисия относно 
промяна на начина на взимане на решение в областта на данъчната 
политика в ЕС. 

 

 

Основни резултати 

 Съветът даде мандат на Румънското председателство да започне 
преговори с Европейския парламент по предложението за преразглеждане 
на европейската система за финансов надзор. 

В своя мандат Съветът предлага да се въведат подобрения в 
съществуващата система за сближаване на надзорните практики, за да се 
подобри ефективността, съгласуваността и цялостната прозрачност на 
процеса.  

Общият подход също така разглежда съществуващата управленска 
структура. Той поддържа принципа, че решенията трябва да се вземат от 
борда на надзорните органи и гарантира ключовата роля за националните 
компетентни органи в структурата за управление на европейските надзорни 
органи.  

По отношение на финансирането на Европейските надзорни органи най-
общо се запазва досегашната схема от вноски, идващи от бюджета на ЕС и 
от националните компетентни органи. 

България подкрепя постигнатото съгласие и насърчава 
Румънското председателство да започне най-скоро преговорите с 
Европейския парламент, запазвайки основните принципи и 
договорености на общия подход, които са с особена важност и 
висока политическа чувствителност за всички държави членки. 

 Европейската комисия представи своето съобщение „Към по-ефективен и 
демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС". 
Целта е да се започне дебат за постепенно и целенасочено преминаване от 
специална законодателна процедура към обикновена процедура, при която 
се гласува с квалифицирано мнозинство за почти всички области на 
европейската данъчна политика. 

Министрите проведоха обмен на мнения. Значителна част от тях призоваха 
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за запазване на сегашния баланс на правилата за гласуване в данъчното 
облагане, докато други подкрепиха възможността да бъде направено 
проучване дали има възможности за подобрение. Обсъждането в Съвета 
не предопределя каквито и да било стъпки, които Европейският съвет 
може да предприеме по тези въпроси. 

България има сериозни резерви по отношение на това 
предложение и категорично се противопоставя на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в областта на данъчното облагане. 
Бихме искали да припомним, че данъчното облагане е една от най-
важните области на политиката за държавите - членки на ЕС и 
не е случайно, че Договорите постановяват, че решенията 
трябва да се вземат с единодушие. Въпросът за данъчния 
суверенитет е особено чувствителен за България. 

За това ние сме твърдо „за“ запазване на националния 
суверенитет и запазване на специалната законодателната 
процедура в областта на данъчното облагане. 

 ЕКОФИН прие заключения относно последния доклад на Комисията за 
фискалната устойчивост, публикуван през януари 2019 г. Този доклад се 
публикува на всеки 3 години и представя анализ на предизвикателствата за 
фискалната устойчивост, пред които са изправени държавите членки в 
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, съгласно хоризонтална 
рамка за оценка. Неговата цел е да допринесе за мониторинга и 
координацията на фискалните политики на държавите членки, както и за 
съвкупната фискална позиция на еврозоната. 

България подкрепя заключенията на Съвета. От 
перспективата на страна със значително фискално 
пространство по време на настоящата икономическа експанзия и 
с нисък фискален риск в средносрочен и дългосрочен план, бихме 
искали да наблегнем на важността на провеждането на 
ориентирани към устойчивост и растеж фискални стратегии. Ще 
приветстваме конкретни дискусии относно по-нататъшни 
политики и мерки, насочени към разрешаване на демографските 
предизвикателства. 

 Съветът препоръча Европейският парламент да освободи от отговорност 
ЕК за изпълнението на бюджета на ЕС за 2017 г. 

 Министрите приеха заключения относно насоките за изработване на 
бюджета на ЕС за 2020 г. Насоките ще послужат на Комисията при 
подготовката на проекта на бюджета на ЕС за 2020 г.  

Проектът на насоки подчертава, че бюджетната процедура за 2020 г. ще 
бъде последната от програмния период 2014-2020 г. В тази връзка 
бюджетът ще играе важна роля за постигането на целите и приоритетите на 
ЕС в рамките на многогодишната финансова рамка. 

 Нидерландия представи документа „Ценообразуване на въглерода и 
авиационен данък“ като тема за размисъл за бъдещата Европейска комисия 
по отношение на борбата с климатичните изменения. 

Ценообразуване на 
въглерода и 
авиационен данък 
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