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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Европейската комисия представи своето съобщение относно прегледа на 
икономическото управление на ЕС. 

 

Основни резултати 

 Министрите приеха заключенията на Съвета по Годишната стратегия за 
устойчив растеж и Доклада по механизма за предупреждение и одобриха 
препоръката на Съвета за икономическата политика на еврозоната. 

Годишната стратегия за устойчив растеж е отправна точка за Европейския 
семестър през 2020 г. Тя очертава най-належащите приоритети, върху които 
ЕС и държавите членки трябва да се съсредоточат в икономическата и 
социалната област. От тази година стратегията заменя Годишния обзор на 
растежа. Тя задава нова насока как да се посрещнат не само краткосрочните 
икономически предизвикателства, но и дългосрочните предизвикателства 
пред икономиката. Те включват преход към устойчива и приобщаваща 
икономика, технологичен прогрес, устойчиви решения и демографски 
промени, в съответствие с приоритетите, определени в Европейската зелена 
сделка. 

За 2020 г. Комисията отбелязва, че европейската икономика е в седмата си 
поредна година на растеж и се очаква да продължи да расте, макар и с по-
умерени темпове. 

Докладът по механизма за предупреждение на Комисията идентифицира 
13 държави членки, които могат да имат макроикономически дисбаланс и 
следва да бъдат подложени на задълбочен преглед през 2020 г. 

Това са България, Хърватия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, 
Италия, Холандия, Португалия, Румъния, Испания и Швеция. 

Всяка от тези държави членки беше подложена на преглед в предишния 
годишен цикъл на процедурата за макроикономически дисбаланси и беше 
установено, че изпитва дисбаланси или прекомерни дисбаланси. Новите 
прегледи ще помогнат да се оцени дали тези дисбаланси се коригират. 

Препоръката на Съвета за икономическата политика на еврозоната е 
ключова част от Европейския семестър. Тя дава възможност да се постави 
фокус върху приоритетите на еврозоната при подготовката на специфичните 
за страните препоръки през пролетта. 

В съответствие с новата икономическа стратегия, тази година препоръката 
има по-силен акцент върху справяне с дългосрочните предизвикателства 
като изменението на климата, влошаването на демографията и 
технологичната трансформация. 

3749 –то заседание на  
Съвета по икономически и  
финансови въпроси на 
Европейския съюз 

 

Брюксел,  
18 февруари 2020 г. 

 

 
© Съвет на Европейския съюз 

Дневен ред: 

 Европейски семестър за 
2020 г.  

 Преглед на 
икономическото 
управление на ЕС 

 Подготовка на 
международните срещи 
на Г-20 през февруари 
2020 г. 7 

 Препоръка за 
освобождаване от 
отговорност на 
Европейската комисия 
по изпълнението на 
бюджета на ЕС за 2018 г 

 Заключения относно 
насоките за бюджета на 
ЕС за 2021 г. 

 

 

 

 

 

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/?frDt=15%2F01%2F2016&frDt_submit=15%2F01%2F2016&toDt=&toDt_submit=&cc%5B%5D=609&cc%5B%5D=608&cc%5B%5D=604&cc%5B%5D=610&cc%5B%5D=606&cc%5B%5D=611&cc%5B%5D=605&cc%5B%5D=603&cc%5B%5D=607&cc%5B%5D=602&p=1&stDt=20160118


 

2 
 

 

 Комисията представи своето съобщение, публикувано на 5 февруари, 
относно прегледа на икономическото управление на ЕС. В прегледа се прави 
анализ на ефективността на рамката за координация на икономическите и 
бюджетни политики, която беше въведена с цел коригиране на 
макроикономическите дисбаланси и намаляване на публичния дефицит и 
равнището на дълга. 

Съобщението поставя началото на обществен дебат относно бъдещето на 
икономическото управление на ЕС, като в периода февруари—юни 2020 г. ще 
бъде проведена обществена консултация. 

България счита, че основното направление по което трябва да 
се работи в контекста на рамката за фискалното управление на 
ЕС е нейното ефективно прилагане. 

Също така, България счита, че евентуално добавяне на „зелен“ 
елемент към Пакта за стабилност и растеж би отслабило 
рамката и няма да допринесе за постигане на целите й, а именно 
стабилни публични финанси . 

 Съветът прие заключения относно насоките за бюджета за 2021 г. и 
препоръката си за освобождаване от отговорност на ЕК във връзка с 
изпълнението на бюджета за 2018 г. 

 Министрите одобриха мандата на ЕС за срещата на министрите на 
финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, която 
ще се състои в периода 20-23 февруари 2020 в Рияд. 
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