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Акценти 

ЕКОФИН обсъди приоритетите за следващия институционален цикъл. 

 

Министрите направиха преглед на напредъка по изграждането на Съюза на 
капиталовите пазари и обмениха мнения по последващите стъпки. 

 

Министрите разгледаха мобилността на работниците в ЕС като 
предизвикателство пред публичните финанси 

 

Съветът обсъди ролята на данъчното облагане в подкрепа на икономическия 
растеж. 

 

 

Основни резултати 

 Министрите и управителите на централни банки обмениха мнения относно 
приоритетите за следващия институционален цикъл от гледна точка на 
стъпките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира приобщаващ 
растеж. 

България намира идентифицираните приоритетите за 
подходящи, като считаме, че някои от тях трябва да бъдат 
изведени преди други – завършването на Банковия съюз и Съюза на 
капиталовите пазари, прилагането на рамката за икономическо 
управление, но при необходимост тези приоритети биха могли да 
бъдат пренаредени. Поощряваме продължаването на сегашната 
практика за обсъждане в приобщаващ формат на въпросите, 
касаещи еврозоната и оказващи въздействие върху целия ЕС. 

 Съветът обсъди допълнителните предизвикателства пред ЕС и бъдещите 
стъпки в една все по-дигитализирана и все по-зелена икономическа среда 
при изграждането на Съюза на капиталовите. 

България приветства постигнатите до този момент 
договорености по предложените от настоящата Комисия мерки и 
ще подкрепи следващата Комисия в усилията й да завърши 
изграждането на Съюза на капиталовите пазари. 

 

Неформална среща на 
икономическите и финансови 
министри (ЕКОФИН) 

 

Букурещ,  
5-6 април 2019 г. 
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 Министрите дискутираха въздействието на мобилността на работната сила 
върху подкопаването на данъчната основа и публичните финанси като цяло 
в изпращащите страни. 

Считаме, че мобилността на работна сила е 
предизвикателство за всички страни в ЕС. Рисковете пред 
изпращащите страни са свързани със свиване на данъчната основа, 
водещо до по-ниски приходи от данъци; загуба на човешки капитал 
(намаляване на работната сила в трудоспособна възраст) в 
контекста на демографския спад, което води до по-силен натиск 
върху социалните разходи в изпращащите страни. 

 Съветът обсъди ролята на данъчното облагане в подкрепа на 
икономическия растеж. 

Едно от основните предизвикателства, пред които е изправен 
Европейският съюз, е свързано с борбата срещу сивата икономика 
и избягването на данъчно облагане. Една добре разработена и 
функционираща данъчна система ще осигури по-устойчив и 
приобщаващ растеж както в държавите членки, така и в целия ЕС. 
Държавите членки следва да определят стимулите, които биха 
могли да ускорят икономическия растеж и 
конкурентоспособността на ЕС, и да обмислят как те биха могли 
да бъдат приложени на равнище ЕС.  

 В рамките на заседанието Съветът одобри мандата на ЕС за 
международните срещи на Г-20 и МВФ през април във Вашингтон. 
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