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Основни икономически и политически
решения в ЕС
Акценти
В рамките на Европейския семестър Съветът ЕКОФИН проведе дискусия по
аспектите на икономическата и финансовата политика в специфичните за
всяка държава препоръки.

Министрите се запознаха с напредъка по изграждането на Банковия съюз,
въвеждането на данъка върху финансовите сделки и изпълнението на плана
за действие и справяне с необслужваните кредити в Европа.

3699 –то заседание на
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Люксембург,
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Основни резултати
 Председателството представи доклад за напредъка при изграждането на
Банковия съюз. В доклада се прави преглед на постигнатото по отношение
на мерките за намаляване на риска в банковата система, мерките за
справяне с необслужваните кредити и предложението за създаване на
Европейска схема за гарантиране на депозитите.
 Държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество за въвеждане
на данък върху финансовите сделки в някои страни, информираха Съвета за
постигнатото до момента и предстоящите стъпки.
България счита, че постигането на компромисно решение
трябва да дава гаранции, че въвеждането на данъка върху
финансовите сделки в ограничен брой държави членки няма да
доведе до негативни ефекти върху икономиките на останалите
държави – членки на ЕС.
 Министрите обсъдиха икономическите и финансовите аспекти,
адресирани в специфичните за всяка страна препоръки въз основа на
хоризонтална бележка. Резултатите от дискусията ще допринесат за дебата
на заседанието на Европейския съвет на 20-21 юни.
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Считаме, че предложеният пакет от специфични за всяка
страна препоръки за 2019 г. ще насърчи инвестициите,
провеждането на ефективни реформи за устойчив и приобщаващ
растеж и стабилна фискална политика.
 Съветът обсъди финансовите аспекти на Стратегическата дългосрочна
визия за икономика, неутрална по отношение на климата - Чиста планета за
всички. Визията на Комисията обхваща почти всички политики на ЕС и е в
съответствие с целите на Парижкото споразумение. Визията предвижда да
постигне тези цели чрез инвестиране в реалистични технологични решения
и съгласуване на действията в ключови области като индустриална
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политика, финанси и изследователска дейност. Обменът на мнения между
финансовите министри е част от редица секторни дебати, проведени в
различни формати на Съвета през последните няколко месеца, насочени
към различните аспекти на стратегията. Финансовите министри
съсредоточиха дебата си върху инвестиционните и финансовите аспекти на
визията на Комисията. Оценките показват, че настоящият годишен обем на
инвестициите от около 2% от БВП ще трябва да нарасне до близо 3% или
над 500 милиарда евро годишно за периода 2031-2050, за да бъдат
постигнати целите на стратегията.

© Съвет на Европейския съюз

Считаме за необходимо да се извършат допълнителни
анализи, за да се определят най-подходящите цели и найподходящите начини за тяхното постигане, включително и
осигуряването на адекватни и достъпни източници на
финансиране на европейско ниво.
 Министрите се запознаха с изпълнението на плана за действие за
справяне с необслужваните кредити в Европа.
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