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Акценти 

Министрите на финансите се запознаха с актуалното състояние на 
дискусиите относно собствените ресурси на ЕС. 

 

В рамките на Европейския семестър Съветът ЕКОФИН одобри 
специфичните за всяка страна препоръки. 

 

Основни резултати 

 Финландското председателство представи актуалното състояние на 
преговорите по законодателния пакет за собствените ресурси и нови 
източници на финансиране на бюджета на ЕС в контекста на 
Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г. 

Предложението на ЕК за модернизиране на системата за собствени 
ресурси на бюджета на ЕС от 2 май 2018 г. включва опростяване на 
ресурса на база ДДС и кошница от следните три нови източника на 
собствени ресурси - базиран на общата консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък; на основата на прихода от аукциона 
от системата за търговия с емисии и собствен ресурс на базата на 
нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса. 

Съветът разгледа по-специално възможността за обсъждане на нови 
потенциални източници на приходи извън първоначалните, 
предложени от Комисията в предложението си. Комисията посочи, че 
е готова да предостави всички необходими технически проучвания. 

България принципно е отворена за дискусия относно нови 
източници на собствени ресурси, но при условие, че тези 
нови собствени ресурси няма да водят до усложняване на 
системата и до допълнителна административна тежест, а 
ще допринесат за по-голямата ѝ ефективност и 
прозрачност. 

 Министрите одобриха програмата на Финландското председателство в 
областите на компетентност на Съвета ЕКОФИН. Основните приоритети в 
нея са: 

 По-стабилни и добре функциониращи финансови пазари; 

 Опростяване на координацията на икономическата политика; 

 Опростено и ефективно данъчно облагане; 
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 Засилени действия срещу климатичните промени; 

 Бюджет на ЕС със стабилно финансово управление. 

 ЕКОФИН прие препоръка към Европейския съвет за номиниране на 
госпожа Кристин Лагард за президент на Европейската централна 
банка. Очаква се Европейският съвет да вземе официално решение за 
назначението през октомври, след като се консултира с Европейския 
парламент и Управителния съвет на ЕЦБ. 

 ЕКОФИН одобри специфичните за всяка страна препоръки по 
отношение на техните икономически и фискални политики и 
политиките по заетостта, заложени в националните програми за 
реформи и конвергентните програми, съответно програмите за 
стабилност. С приемането на текстовете завършва цикълът на 
Европейския семестър за 2019 г. 

Общата цел на препоръките е да се насърчат държавите членки да 
увеличат своя потенциал за растеж чрез модернизиране на техните 
икономики и по-нататъшно укрепване на тяхната устойчивост. 

Въпреки глобалната несигурност и по-неблагоприятните условия, 
икономиките на всички държави членки се очаква да нараснат през 
2020 г. и нивото на безработица е рекордно ниско. В този контекст 
специфичните препоръки за страните са насочени към прилагане на 
ефективни структурни реформи, стимулиране на инвестиционните 
стратегии и насърчаване на отговорни фискални политики. 

България одобрява проекта на Препоръка на Съвета 
относно Националната програма за реформи на България за 
2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно 
Конвергентната програма на България за 2019-2022 г. 
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