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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Министрите обсъдиха заключенията на Съвета относно плана за действие на 
Комисията за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма. 

 

Основни резултати 

 Министрите обсъдиха заключенията на Съвета относно борбата с 
изпирането на пари и финансирането на тероризма, които имат за цел да 
предоставят на Комисията насоки преди нейните законодателни 
предложения през 2021 г. 

В проектозаключенията Съветът очертава различни области, в които 
Комисията следва да обмисли хармонизиране на правилата на ЕС чрез 
директно приложим регламент. Съветът също така подкрепя създаването на 
надзорен орган на равнище ЕС с преки надзорни правомощия над избран 
брой високорискови задължени субекти, както и правомощието да поеме 
надзора от национален надзорен орган в ясно определени и извънредни 
ситуации. 

България подкрепя Заключенията на Съвета относно мерките 
срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.  

Съгласни сме с необходимостта част от настоящите правила 
да бъдат прехвърлени към пряко приложим регламент. 

Подкрепяме и създаването на общоевропейски надзорен орган в 
тази област. 

 Комисията докладва за работата по изпълнението на плана за действие от 
2017 г. относно необслужваните кредити в банковия сектор и представи 
елементи от предстоящия си план за действие за необслужваните кредити. 

Министрите се съгласиха, че е необходимо да се ускори изпълнението на 
нерешените мерки от плана за действие от 2017 г. 

България подкрепя инициативата на ЕК по разработването на 
съвместна стратегия за справяне с необслужваните кредити.  

Трябва обаче да се отчете, че планът за действие от 2017 г. 
беше одобрен с цел справяне с наследените проблеми от 
финансовата криза. Сега сме изправени пред различни и нови 
проблеми. Мерките, включени в плана за действие от 2017 г., все 
още са валидни и работата по тях следва да продължи.  

 Съвет на 
Европейския съюз 

Неформална 
видеоконференция на 
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и финансите 

 

Дневен ред: 

• Заключения на Съвета 
във връзка с Плана за 
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• Европейски семестър 

• Европейски семестър за 
2020 г. 

• Годишен доклад на 
Европейския фискален 
съвет за 2020 г. 

• Заключения за 
статистиката на ЕС 
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 В рамките на Европейския семестър Председателството представи два 
документа със заключения на Съвета, отнасящи се до: 

• Специалния доклад на Европейската сметна палата относно 
Европейския семестър за 2020 г. 

• Годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. 

На 17 септември 2020 г. Европейската комисия публикува Годишната 
стратегия за устойчив растеж за 2021 г. Това бележи началото на цикъла на 
Европейския семестър за 2021 г., който ще бъде временно адаптиран, за да 
се интегрира Механизмът за възстановяване и устойчивост. 

 Председателят на Европейския фискален съвет представи доклада за 
дейността на съвета за 2020 г. 

Докладът предоставя анализ на надзора и координацията на фискалната 
политика в ЕС и предлага оценка на прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж през 2019 г. и прогнозен анализ на възможните подобрения във 
фискалната рамка на ЕС. 

България взима под внимание констатациите на Европейския 
фискален съвет за прилагането на фискалната рамка за 
управление на ЕС през 2019 г. и за ролята на независимите 
фискални институции. 

Относно предложенията за промени във фискалната рамка на 
ЕС, ние вярваме, че на фокус следва да е по-стриктното прилагане 
на вече съществуващите правила. 

 Министрите обмениха мнения по заключенията на Съвета относно 
статистиката на ЕС. В заключенията на Съвета в тази област се разглеждат 
статистическите нужди за икономическото управление и вземането на 
решения в ЕС. 

България подкрепя проекта на заключения. 
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