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Акценти 

Министрите на икономиката и финансите проведоха ориентационен дебат 
относно преразглеждането на пруденциалните правила за 
застрахователните и презастрахователните дружества в рамките на 
директивата Платежоспособност II.  

Основни резултати 

 Съветът проведе първи обмен на мнения по приетия от Комисията на 22 
септември 2021 г. законодателен пакет, включващ предложение за 
директива, изменяща директивата Платежоспособност II и предложение за 
директива, създаваща рамка за възстановяване и преструктуриране на 
застрахователните и презастрахователните предприятия. 

България принципно подкрепя законодателния пакет и целите 
на прегледа на директивата Платежоспособност II, както и 
въвеждането на минимално хармонизиран режим за 
възстановяване и преструктуриране, релевантен за бизнес модела 
на застрахователите. 

 Министрите обсъдиха прилагането на Механизма за възстановяване и 
устойчивост и одобриха националния план за възстановяване и устойчивост 
на Малта. 

Към началото на септември 2021 г. двадесет и пет държави членки са 
изпратили официално своите планове за възстановяване и устойчивост. От 
тях осемнадесет са приети от Съвета на ЕС, като дванадесет държави членки 
(Белгия, Кипър, Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Литва, 
Латвия, Люксембург, Португалия) вече са получили предварително 
финансиране, а пет държави членки (Австрия, Чехия, Хърватия, Словения, 
Словакия) се очаква да получат такова до края на 2021 г. В процес на 
одобрение и приемане от Съвета на ЕС са плановете на Естония, Финландия, 
Унгария, Малта, Полша, Румъния, Швеция и Ирландия. 

 В рамките на Европейския семестър Съветът обсъди извлечените поуки от 
тазгодишния цикъл.  

България подкрепя необходимостта от завръщане към 
обичайното многостранно наблюдение в рамките на Европейския 
семестър през 2022 г. и по-конкретно подготовката и 
публикуването на националните доклади по държави от страна на 
Европейската комисия и приемането на специфични препоръки на 
Съвета по държави, които да отчитат и структурните 
предизвикателства пред икономиката.  
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Дневен ред: 

 Преглед на Директива 
2009/138/ЕО относно 
започването и упражняването 
на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(директива 
Платежоспособност 2) 

 Прилагане на Механизма за 
възстановяване и устойчивост 

 Европейски семестър - 
извлечени поуки 

 Прилагане на Европейския 
инструмент за временна 
подкрепа с цел смекчаване на 
рисковете от безработица при 
извънредни обстоятелства 
(SURE) 

 Подготовка на срещата на 
министрите и управителите на 
централни банки на страните 
от Г-20 и годишните срещи на 
Г-20 и МВФ на 12-14 октомври 
2021 г. 
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Отчитайки еволюцията на Европейския семестър от 
въвеждането му през 2011 г. до сега, той успя да се докаже като 
добре установена рамка за координиране на икономическите 
политики, фискалните политики и политиките по заетостта. 
Тази рамка следва и в бъдеще да продължи да подпомага ЕС и 
държавите членки при преодоляването на предизвикателствата 
на възстановяването и двойния преход. 

Европейският семестър следва да запази основната си роля 
като инструмент, ориентиран напред в бъдещето с фокус върху 
макроикономическото и фискалното наблюдение, докато 
Механизмът за възстановяване и устойчивост ще подпомогне 
финансово държавите членки да постигат целта на ЕС за 
конкурентна устойчивост чрез пакети от свързани реформи и 
инвестиции. 

 ЕК представи доклад за прилагането на Европейския инструмент за 
временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при 
извънредни обстоятелства (SURE). 

Според оценката на Комисията почти 31 милиона души и 2,5 милиона фирми 
са били подпомогнати от инструмента SURE през 2020 г. Национални мерки 
за пазара на труда, подпомогнати от SURE, са спомогнали за 
предотвратяването на безработицата за почти 1,5 милиона души през 2020 г. 
Почти 90 милиарда евро са били изплатени на държавите членки. 

България споделя мнението, че досега инструментът е изиграл 
позитивна роля по отношение запазването на заетостта в 
ползващите го държави членки. 

При настоящето икономическо възстановяване следва 
постепенно фокусът да се измести от временните мерки за 
спешна помощ като SURE към по-целенасочени мерки за 
възстановяване. 

 Съветът одобри мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на 
управителите на централните банки на държавите от Г-20 и изявлението за 
годишните срещи на МВФК на 12-13 октомври 2021 г. 

 Министрите одобриха заключения на Съвета относно финансирането в 
областта на климатичните промени преди Конференцията на ООН за борба с 
последиците от изменението на климата, която ще се проведе от 1 до 12 
ноември 2021 г. в Глазгоу. Заключенията подчертават продължаващата силна 
подкрепа на ЕС и неговите държави членки за изпълнението на целите на 
Парижкото споразумение.  

България подкрепя основните послания в Заключенията на 
Съвета относно финансирането в областта на климата. 
Подчертаваме необходимостта от значително засилване на 
мобилизирането на частни финанси, за да се подпомогне 
изпълнението на Парижкото споразумение и постигането на 
амбициозните цели на Европейската зелена сделка. 

 

 Заключения на Съвета на ЕС 
относно финансирането в 
областта на климатичните 
промени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Съвет на Европейския съюз 

 

 
Министерство на финансите 

София 1040  
ул. "Г. С. Раковски" 102 
Дирекция "Икономическа и 
финансова политика" 
Тел.: (02) 9859 2193 
Е-mail: ecfinpol@minfin.bg 

 

https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/ecofin/2021/06/18/
mailto:ecfinpol@minfin.bg

