
Министерство на финансите, дирекция "Икономическа и финансова политика“ април 2021 г. 

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 

 Европейската комисията информира министрите относно изпълнението на 
обновения план за действие за изграждане на Съюза на капиталовите 
пазари. Бе поставен фокус върху развитието на основните инициативи през 
следващите месеци, и по-специално върху Европейската единна точка за 
достъп. Тя трябва да помогне на инвеститорите да получат лесен и бърз 
достъп до данните на европейските компании, като по този начин ще улесни 
финансирането на европейските компании, без да добавя административна 
тежест и нови изисквания за предоставяне на информация от публичните 
компании. 

Наскоро Комисията проведе публична консултация с оглед на изготвянето на 
законодателно предложение относно Европейската единна точка за достъп 
през 2021 г.  

България счита, че на този етап е важно Европейската единна 
точка за достъп да се ограничи до информацията, която  попада в 
обхвата на Директивата за прозрачността, като 
предоставянето й на език, различен от националния, следва да е на 
доброволен принцип. 

 В рамките на икономическото възстановяване на Европа Комисията и 
Европейската централна банка споделиха своите виждания относно 
настоящото икономическо състояние. Комисията също така предостави 
актуална информация за прилагането на временната рамка за държавна 
помощ, която позволява на държавите членки да подкрепят по-гъвкаво 
своите икономики по време на пандемията, и обясни нейната връзка с 
националните планове за възстановяване и устойчивост. 

Като част от редовния преглед на прилагането на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, министрите получиха актуална информация 
за състоянието на подготовката на плановете за възстановяване и 
устойчивост.  

България подкрепя удължаването на Времената рамка за 
държавните помощи, тъй като тези правила дават възможност 
на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия 
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за подпомагане на гражданите и предприятията, които са 
изправени пред икономически трудности вследствие на COVID-19. 

 Министрите обсъдиха актуалното състояние и следващите действия във 
връзка с европейската финансова архитектура за развитие. 

Европейската финансова архитектура за развитие играе важна глобална роля 
в борбата с бедността и неравенството, като работи за постигане на целите 
за устойчиво развитие и борба с изменението на климата. Структурата е 
сложна, с множество европейски и национални участници, както и 
финансови инструменти.  

В заключенията си от декември 2019 г. Съветът изложи своите виждания 
относно първоначалните подобрения, които трябва да бъдат направени, и 
очерта основните насоки. 

Оттогава пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху най-слабо 
развитите страни създава нови предизвикателства. Съществува консенсус, че 
подобряването на настоящата институционална структура може да бъде най-
практичният и ефективен начин за постигане на целите на ЕС и за подкрепа 
на страните партньори.  

 Министрите също така получиха актуална информация за състоянието на 
законодателните процедури в областта на финансовите услуги. 
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