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Акценти 

Министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС 
приеха първата група решения за изпълнение на Съвета за одобряване на 
национални планове за възстановяване и устойчивост.  

 

Основни резултати 

 Комисията представи пакета за устойчиво финансиране, приет на 6 юли. 
Той включва нова стратегия за финансиране на прехода към устойчива 
икономика, законодателно предложение за регламент за европейските 
зелени облигации и делегиран регламент съгласно член 8 от таксономията, 
детайлизиращ действащите правила за оповестяване. Министрите 
проведоха политически дебат по пакета. Работата по европейските зелени 
облигации ще започне незабавно. 

 Словенското председателство представи работната си програма в областта 
на икономиката и финансите за периода юли–декември 2021 г. Основните 
усилия ще бъдат насочени към прилагането на Механизма за възстановяване 
и устойчивост и приключване на процеса на одобряване на националните 
планове от страна на Съвета и към мониторинга на изпълнението им.  

По отношение на финансовите услуги Словенското председателство ще 
продължи работата по укрепването на банковия съюз и по-нататъшните 
мерки за предотвратяване на прането на пари и финансиране на 
тероризма.  

Също така ще продължи инициативите за укрепване на Съюза на 
капиталовите пазари с цел да се улесни достъпът до финансиране на 
предприятията. 

В областта на данъчното облагане работата ще се фокусира върху две 
досиета, които ще осигурят основа за новите собствени ресурси на ЕС – 
цифровото данъчно облагане и механизма на ЕС за корекция на 
въглеродните емисии на границите.  

Данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията също ще 
бъде сред приоритетните задачи на Председателството.  

 Австрия, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, 
Люксембург, Португалия, Словакия и Франция получиха зелена светлина да 
използват средствата от ЕС за възстановяване и устойчивост икономиките си 
и преодоляване на последиците от COVID-19. Приемането на решенията за 
изпълнение на Съвета за одобряване на плановете позволява на тези 
държави членки да подпишат споразумения за ползване на безвъзмездни 
средства и заеми. 
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България подкрепя решенията за изпълнение на Съвета за 
одобрение на оценката на плановете за възстановяване и 
устойчивост.  

България понастоящем актуализира своя план и планира да 
изпрати окончателна версия за одобрение от ЕК в най-скоро време. 

 Министрите одобриха заключения относно задълбочените прегледи в 
контекста на Европейския семестър и по смисъла на Процедурата при 
макроикономически дисбаланси. Комисията установи макроикономически 
дисбаланси в 12 държави членки. Три от тях продължават да изпитват 
прекомерни дисбаланси (Кипър, Гърция и Италия), а останалите девет се 
характеризират само с дисбаланси (Хърватия, Франция, Германия, Ирландия, 
Холандия, Португалия, Румъния, Испания и Швеция). За втора поредна 
година България е категоризирана като държава без макроикономически 
дисбаланси. 

България подкрепя заключенията на Съвета.  

Считаме, че прилагането на Механизма за възстановяване и 
устойчивост ще бъде от ключово значение за намаляване на 
съществуващите макроикономически дисбаланси, тъй като той 
ще подкрепи реформи и инвестиции, насочени към 
предизвикателствата, идентифицирани през предходните 
няколко цикъла на Европейския семестър. 
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