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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Министрите обсъдиха различните аспекти на икономическото 
възстановяване на ЕС от последствията от пандемията от COVID-19. 

 

Основни резултати 

 Министрите проведоха обмен на мнения относно настоящото 
икономическо положение и перспективи, основани на зимната прогноза на 
Европейската комисия. 

Председателството направи преглед на актуалното състояние на Механизма 
за възстановяване и устойчивост. То подчерта, че регламентът за създаване 
на Механизма за възстановяване и устойчивост се очаква да влезе в сила на 
19 февруари. След това държавите членки ще могат да започнат да 
представят официално своите планове за възстановяване и устойчивост на 
Комисията. Министрите обсъдиха текущата подготовка на плановете и 
техните приоритети, като се обединиха около необходимостта от 
мобилизирането на всички усилия за представяне на всеобхватни и 
амбициозни планове възможно най-скоро. 

Комисията информира министрите за емисиите на облигации по 
инструмента SURE през 2020 г. и за извлечените поуки. SURE е инструмент за 
временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при 
извънредни обстоятелства, създаден като част от действията на ЕС в отговор 
на пандемията от COVID-19. Облигациите предизвикаха голям интерес сред 
инвеститорите, което води до благоприятни ценови условия. 

Председателството информира министрите за актуалното състояние във 
връзка с ратифицирането на Решението за собствените ресурси, в което се 
определя начинът на финансиране на бюджета на ЕС. 

Комисията очерта градивните елементи на стратегията за получаване на 
заеми по линия на инструмента за възстановяване „Следващо поколение 
ЕС“. 

В началото на февруари България изпрати на ЕК втори работен 
проект на своя План, в който са взети предвид новите изисквания 
и насоки на Комисията. 

На 05.02.2021 г. на пленарно заседание Народното събрание на 
Република България прие Решение за одобряване на Решението за 
собствените ресурси. То бе обнародвано в Държавен вестник на 
9.02.2021 г. 

 Председателството предостави информация за актуалното състояние на 
проекта на препоръка на Съвета до Европейския парламент за 

 Съвет на 
Европейския съюз 

Неформална 
видеоконференция на 
министрите на икономиката 
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Дневен ред: 

 Икономическо 
възстановяване на ЕС 

o Икономическа ситуация 
и перспективи 

o Прилагане на 
Механизма за 
възстановяване и 
устойчивост 

o Инструмент SURE 
o Финансиране на 

Инструмента за 
възстановяване 
„Следващо поколение 
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 Препоръка за освобождаване 
от отговорност на 
Европейската комисия по 
изпълнението на бюджета на 
ЕС за 2019 г. 

 Заключения относно насоките 
за бюджета на ЕС за 2022 г. 

 Международни въпроси 

o Инициатива на ЕС за 
глобално възстановяван 

o Подготовка на срещата 
на министрите на 
финансите и 
управителите на 
централни банки на 
страните от Г20 на 26 
февруари 
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освобождаване от отговорност на Европейската комисия по изпълнението на 
бюджета на Европейския съюз за 2019 г. и за проекта на Заключения на 
Съвета относно насоките за бюджета на ЕС за 2022 г. 

 Министрите проведоха първоначален обмен на мнения относно 
финансирането и политическите приоритети за възстановяването на 
страните с ниски доходи в контекста на инициативата на ЕС за глобално 
възстановяване. 

Пандемията повдигна въпроса за това, как развиващите се страни и страни с 
ниски доходи могат да финансират възстановяването си, като се има 
предвид, че половината от страните с ниски доходи в момента са изложени 
на висок риск от задлъжняване или вече имат значителни дългове. 
Министрите обсъдиха различни начини, по които ЕС и държавите членки 
могат да работят заедно за преодоляване на тези проблеми при 
възстановяването както на глобално, така и на национално ниво. 
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