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Основни икономически и политически
решения в ЕС
Акценти

Съвет на
Европейския съюз

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

Неформална
видеоконференция на
министрите на икономиката
и финансите

Основни резултати
 Председателството информира министрите за процедурата по приемане
на заключения относно стратегията за плащанията на дребно, представена
от Комисията през септември 2020 г.
Основната причина за изготвянето на стратегията е цифровата
трансформация. Кризата с COVID-19 драстично ускори промените в начина
на извършване на плащанията. Използването на безкасови плащания се
увеличи, за сметка на плащанията в брой. Компаниите за големи данни
проявяват все по-голям интерес към сферата на платежните услуги, а някои
от тях получават лицензи като доставчици. Тези компании са и основните
конкуренти на „класическите“ доставчици на платежни услуги - банките.
Появата на нови играчи на пазара изисква радикална промяна в
регулирането и надзора. Следва се основният принцип, че компаниите, които
навлизат на пазара на платежни услуги, трябва да бъдат обект на същото
ниво на регулиране и надзор.
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Преодоляване на
предизвикателствата пред
данъчното облагане,
произтичащи от
цифровизацията на
икономиката



Икономическо
възстановяване на ЕС
o

 Министрите обмениха мнения относно актуалното състояние и бъдещите
действия във връзка с предизвикателствата в областта на данъчното
облагане, произтичащи от цифровизацията.
По време на дискусията министрите подчертаха, че продължават да
подкрепят продължаващите преговори в ОИСР, които са насочени към
постигане на глобално и основано на консенсус решение до средата на 2021
г. Те изразиха надежда за бърз напредък и подчертаха готовността си да се
включат в постигането на глобално споразумение. Министрите също
потвърдиха готовността си да проучат възможни решения на ниво ЕС за
справяне с данъчните предизвикателства, произтичащи от цифровизацията,
ако няма напредък в преговорите на ниво Г-20 / ОИСР.
Комисията потвърди, че работи по законодателно предложение за „цифров
данък“, който ще бъде проектиран като източник на допълнителни собствени
ресурси за ЕС. ЕК подчерта, че това ще бъде отделен инструмент, който няма
да бъде свързан с правилата за корпоративен данък, които се договарят в Г20 / ОИСР.
България счита, че евентуална нова международна данъчна
структура трябва да отговаря на икономическите особености на
всяка държава членка.



Икономическа ситуация
и перспективи
o Съобщение на
Комисията „Една
година от началото на
пандемията от COVID19: ответни мерки на
фискалната политика“
o Прилагане на
Механизма за
възстановяване и
устойчивост
Международни срещи

България
изразява
своята
загриженост
относно
възможността за въвеждане на минимално ниво на корпоративно
данъчно облагане, което може да доведе до загуба на връзката
между нивото на данъка и спецификите на националните
икономики.
 В рамките на икономическото възстановяване на Европа министрите
направиха преглед на икономическото положение и перспективите с оглед
на кризата, предизвикана от COVID-19.
Европейската комисия представи съобщението си „Една година от началото
на пандемията от COVID-19: ответни мерки на фискалната политика“.
Министрите обсъдиха рамката на фискалната политика на фона на
несигурността и перспективите за възстановяване. Отчитайки аргументите,
представени от Комисията, по отношение на прилагането на клаузата за
изключение от правилата на Пакта за стабилност и растеж, те се съгласиха, че
фискалната подкрепа не трябва да се прекрати твърде рано, но в същото
време държавите членки следва да адаптират политиките си в подходящ
момент, за да осигурят фискална устойчивост в средносрочен план.
Очаква се Комисията да изложи по-подробни насоки за фискалните политики
в своя пролетен пакет за Европейския семестър.
Председателството направи обзор на актуалното състояние на прилагането
на Механизма за възстановяване и устойчивост. То отбеляза, че много
държави членки вече са в напреднал етап на подготовка на своите планове
за възстановяване и устойчивост и припомни, че възстановяването в цяла
Европа ще се възползва от бързото прилагане на Механизма. Комисията
подчерта областите, в които е необходим допълнителен напредък, и
подчерта необходимостта от пълно привеждане в съответствие на
националните планове с регламента за Механизма за възстановяване и
устойчивост.
България счита, че координацията на фискалната политика е
важна, но наличното фискално пространство и дълбочината на
кризата се различават в държавите членки, затова и тяхното
възстановяване ще бъде хетерогенно. Това ще изисква
диференциран подход по отношение на фискалните политики на
държавите членки.
България подкрепя продължаването на действието на
клаузата за изключение от правилата на Пакта за стабилност и
растеж и през 2022 г.
България призовава за гъвкавост при оценяването на
проектите на плановете за възстановяване и устойчивост, за да
не се бави допълнително икономическото възстановяване на
Европа.
 Председателството и Комисията информираха министрите за резултатите
от срещата на министрите на финансите и управителите на централните
банки на държавите от Г-20, състояла се на 26 февруари 2021 г. Министрите
направиха преглед и на подготовката за пролетните срещи на Г-20 и МВФ,
които ще се проведат от 7 до 10 април 2021 г.
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