
Министерство на финансите, дирекция "Икономическа и финансова политика“ октомври 2020 г. 

Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Министрите постигнаха политическо споразумение по предложението за 
Механизма за възстановяване и устойчивост. 

 

Основни резултати 

 Министрите обсъдиха и постигнаха политическо споразумение по 
Механизма за възстановяване и устойчивост, който представлява основния 
инструмент на пакета за възстановяване. 

България счита, че плановете за възстановяване и 
устойчивост трябва да адресират приоритетно тези от 
специфичните препоръки, които са ключови и най-неотложни за 
държавата членка в условията на кризата, и които биха 
допринесли в най-голяма степен за изпълнение на целите на ЕС 
относно климатичните промени и дигиталния преход. 

 Комисията представи пакета за цифровизиране на финансовите услуги, 
който включва: 

• стратегията за цифровизиране на финансовите услуги и стратегията 
за плащанията на дребно; 

• законодателните предложения относно криптоактивите и 
устойчивостта на цифровите технологии. 

България подкрепя пакета за дигитализация на финансовия 
сектор, като отчитаме все по-голямото значение на финансовите 
технологии за икономическото развитие на държавите членки и за 
европейските потребители. 

Подкрепяме създаването на ниво ЕС на хармонизирана 
политика и законодателство в областта на дигиталните 
финанси и създаването на иновативен единен пазар на дигитални 
финансови услуги в ЕС. 

 Председателството информира министрите за резултатите от 
обсъжданията в Еврогрупата за назначаването на нов член на Изпълнителния 
съвет на Европейската централна банка и процедурата за приемане на 
съответната препоръка до Европейския съвет. 

 Министрите проведоха обмен на мнения относно извлечените поуки от 
Европейския семестър през 2020 г. и начините за постигане на напредък в 
контекста на възстановяването от кризата с COVID-19. 

 Съвет на 
Европейския съюз 

Неформална 
видеоконференция на 
министрите на икономиката 
и финансите 

 

Дневен ред: 

• Механизъм за 
възстановяване и 
устойчивост  

• Дигитални финанси 

• Препоръка на Съвета за 
назначаването на член 
на Изпълнителния съвет 
на Европейската 
централна банка 

• Европейски семестър за 
2020 г. 

• Подготовка на 
виртуалните срещи на 
Г-20 и МВФ на 12-17 
октомври 2020 г. 

• План за действие по 
Съюза на капиталовите 
пазари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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България подкрепя промените в процеса и графика на 
Европейския семестър за 2021 г. с оглед на успешното интегриране 
на Механизма за възстановяване и устойчивост.  

Механизмът дава изключителна възможност с инвестиционни 
проекти да се адресират структурни предизвикателства пред 
икономиката, вкл. и поради факта, че някои инвестиции сами по 
себе си са с характер на структурна реформа с дългосрочен ефект 
– например – инвестициите за подобряване енергийната 
ефективност на стари сгради, както и инвестициите за 
дигитализация на държавното административно обслужване. 

 Комисията представи своето съобщение относно план за действие за по-
нататъшно развитие на Съюза на капиталовите пазари. Министрите изразиха 
първите си виждания по плана. 

България подкрепя представения от Комисията План за 
действие по Съюза на капиталовите пазари, като го оценява за 
много амбициозен.  

Като дългосрочен хоризонтален проект Съюзът на 
капиталовите пазари трябва да се съсредоточи както върху 
търсенето, така и върху предлагането на капиталовите пазари, 
като вземе предвид възможностите и предизвикателствата, 
породени от новите технологии и дигитализацията. Считаме за 
много важно да се осигури по-гъвкава регулаторна среда за МСП, да 
се увеличи способността на компаниите да оценяват рисковете и 
възможностите на финансовите пазари и да ги насърчаваме да 
търсят финансиране чрез капиталови пазари, както и да 
наблягаме на обучението на дребните инвеститори. 
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