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Акценти 

Групата на високо равнище представи своя доклад за бъдещето на 
европейската финансова архитектура за развитие. 

 

Съветът обсъди изпълнението на плана за действие срещу прането на пари, 
както и политиката по отношение на „високорисковите трети държави“ в тази 
област. 

 

Основни резултати 

 Европейската комисия представи своето предложение за рамката за 
управление на Бюджетния инструмент за конвергенция и 
конкурентоспособност, публикувано през юли 2019 г. Инструментът има за 
цел да помогне на държавите - членки от еврозоната и на другите участващи 
държави членки да повишат устойчивостта на техните икономики и на 
икономиката на еврозоната като цяло. 

По отношение на управлението на Бюджетния инструмент за 
конвергенция и конкурентоспособност за България е важно да бъде 
гарантирано, че мнението на държавите, участващи във Валутно-
курсовия механизъм II и които са част от инструмента, също ще 
бъде взимано под внимание. 

По отношение на ключа за разпределение на инструмента 
подкрепяме формулата, основана на населението и БВП на глава 
от населението, като проста прозрачна и честна. 

 Европейската сметна палата представи своя доклад за изпълнението на 
бюджета на Европейския съюз за финансовата 2018 г. Съветът ще анализира 
доклада при подготовката на своята препоръка за освобождаване на 
Комисията от отговорност за бюджета на ЕС за 2018 г.  

 Председателят на експертната група по европейската финансова 
архитектура за развитие представи окончателния доклад относно начините 
за максимално увеличаване на добавената стойност на европейската 
финансова архитектура за развитие, като се отчитат съществуващите 
национални и международни органи. 

В доклада се представят аргументи в подкрепа на консолидирането и 
рационализирането на финансирането за развитие и дейностите в областта 
на климата извън ЕС в рамките на един субект — „Европейска банка за 
климата и устойчивото развитие“, за да се избегнат припокривания и да се 
засили присъствието, ролята и дългосрочният капацитет на ЕС за изпълнение 
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на неговите приоритети в областта развитието. В доклада са очертани и 
няколко варианта за постигането на тази цел.  

България подкрепя необходимостта от рационализиране и 
постигане на по-голяма ефективност от дейностите на 
европейските финансови институции по финансиране на 
развитието и справяне с климатичните предизвикателства.  

Подкрепяме идеята за провеждането на задълбочени анализи 
за всеки един от предложените три варианта за външен мандат, 
предвид значителните правни, финансови и институционални 
последици. 

 Съветът обсъди напредъка при изпълнението на плана за действие за 
борба с изпирането на пари, изготвен през декември 2018 г., както и 
стратегическите приоритети, които ще ръководят дългосрочните действия на 
Комисията. Министрите подчертаха значението на прилагането на 
договорените неотдавна реформи, по-специално 5-ото преразглеждане на 
директивата относно борбата с изпирането на пари, новите капиталови 
изисквания за банките и на преразгледаната Европейска система за 
финансов надзор, както и на засилването на сътрудничеството и обмена на 
информация между компетентните органи. 

България споделя виждането, че прането на пари и 
финансирането на тероризма са трансгранични проблеми и само 
със съвместни усилия, сътрудничество и координация между 
европейските институции и агенции, както и с националните 
власти, звена за финансово разузнаване и надзор, биха могли да 
бъдат постигнати значителни резултати. 

 Министрите обмениха мнения по основните елементи на преработената 
методика на Комисията за изготвяне на списък на „високорискови трети 
държави“ в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма. 
След като методиката бъде установена, Комисията ще представи нов проект 
на списък на държавите под формата на делегиран акт.  

В петата директива за борба с изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, приета през май 2018 г., се определя задължение за 
идентифициране на юрисдикции на трети държави, чиито механизми за 
борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма показват 
стратегически слабости, поставящи финансовата система на ЕС под 
съществена заплаха. 

Подкрепяме предложения от Европейската комисия нов подход, 
който от една страна се характеризира с подобрен диалог с 
потенциалните високорискови трети страни, с обсъждане на 
конкретни ангажименти и тяхното изпълнение, както и от друга 
страна със засилено сътрудничество и консултация с всички 
държави - членки на ЕС във всеки един етап от процедурата на 
изготвяне, приемане и прилагане на списъка с високорискови трети 
страни. 

 

Вашингтон на 17-19 
октомври 2019 г. 

б) Коалиция на 
финансовите министри 
за климатични действия 
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 Съветът обмени мнения по направените изводи от протичането на 
Европейския семестър за 2019 г. 

Съгласни сме с цялостната оценка за изпълнението на 
Европейския семестър за 2019 г. Вярваме, че предизвикателствата 
на политиката, обхванати през 2019 г., предоставиха добра основа 
за макро-фискалното наблюдение в ЕС. Приветстваме начина, по 
който анализът на инвестиционните нужди беше включен в 
процеса, като по този начин се дават дългосрочни стратегически 
насоки за инвестиции на държавите членки за бъдещата 
финансова перспектива на ЕС. 

 Съветът одобри мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на 
управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 17-19 октомври 
във Вашингтон, както и изявлението на министъра на финансите на 
Финландия в качеството му на Председател на Съвета на ЕС по икономически 
и финансови въпроси, в рамките на Есенната среща на Международния 
Валутен и Финансов Комитет във Вашингтон на 17-18 октомври 2019 г. 

 Финландското председателство като съпредседател на коалицията на 
финансовите министри за климатичните действия заедно с Чили представи 
състоянието на дейността на коалицията. 

Коалицията е насочена към засилване на колективните действия по 
изменението на климата и неговото въздействие. Министрите на финансите 
одобриха набор от шест общи принципа, известни като „принципите от 
Хелзинки“, които насърчават националните действия в областта на климата, 
особено чрез фискална политика и използването на публичните финанси. 

Коалицията на министрите на финансите за действия в областта на климата 
стартира в контекста на пролетните срещи на Световната банка и МВФ от 
финансови министри от повече от двадесет страни през април 2019 г. 
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