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Основни икономически и политически
решения в ЕС
Акценти

Съвет на
Европейския съюз

Министрите на икономиката и финансите проведоха ориентационен дебат
относно въвеждането на реформата Базел III в регулаторната рамка на ЕС.

3822-то заседание на
Съвета на Европейския
съюз (Икономически и
финансови въпроси)

Съветът обсъди бъдещето на икономическото управление в ЕС след кризата,
породена от пандемията от COVID-19.

Брюксел, 9 ноември
Министрите обсъдиха цените на енергийните продукти, инфлацията и
политическите последствия.

Основни резултати
 Комисията представи приетия на 27 октомври пакет от законодателни
предложения за завършване на въвеждането на реформата Базел III в
правото на ЕС. Базел III включва редица мерки, договорени от Базелския
комитет по банково дело с цел засилване на пруденциалните регулаторни
стандарти, надзор и управление на риска на банките, като отговор на
световната финансова криза от 2007/2008 г. Основните цели, които си
поставя предложението, са:
1) да се укрепи рамката на рисково базирания капитал, без да се увеличават
значително общите капиталови изисквания;
(2) да се засили фокусът върху екологичните, социалните и управленските
рискове (ESG рисковете) в пруденциалната рамка;
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банки на страните от Г-20 и
годишните срещи на Г-20 и

(3) по-нататъшно хармонизиране на надзорните правомощия и инструменти;
(4) да се намалят административните разходи, свързани с публичното
оповестяване и да се подобри достъпът до пруденциалните данни на
институциите.
Пакетът включва законодателни предложения за изменение на регламента
и директивата за капиталовите изисквания.
Комисията предлага прилагането на правилата на Базел III да започне
постепенно от 1 януари 2025 г.
България приветства публикуването на законодателния пакет
за въвеждане на последните елементи на Базел III в регулаторната
рамка на Европейския съюз.
Подкрепяме прилагането на минимален праг за изчисляване на
капиталовото изискване, така както е договорено в Базел, като
всички рисково-базирани капиталови съотношения и буфери са

изчислени въз основа на един и същи набор от рисково претеглени
активи.
Не подкрепяме предложеното прилагане на минималния праг за
изчисляване на капиталовото изискване на консолидирано ниво с
механизъм за преразпределение към субектите от банковата
група. За да се запази сегашният баланс между приемащите и
изпращащите държави членки, и да се осигури стабилна
капитализация на всички субекти от групата (включително
дъщерните дружества), е от изключителна важност да се
придържаме към настоящия подход по отношение на прилагането
на пруденциалните изисквания, и да прилагаме минималния праг за
изчисляване на капиталовото изискване на индивидуално,
подконсолидирано и консолидирано ниво.

МВФ на 12-14 октомври 2021
г.
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Годишен доклад на
Европейската сметна
палата за изпълнението
на бюджета на
Европейския съюз за
финансовата 2020 г.

 Комисията представи своето съобщение относно последиците от кризата,
породена от пандемията от COVID-19 за икономическото управление в ЕС. То
отбелязва подновяването на дискусиите относно прегледа на рамката за
икономическо управление. Консултациите за това, как да се адаптират
съответно политиките на ЕС, вече започнаха през 2020 г., но след това бяха
спрени в следствие на пандемията.
Отговорът на ЕС на икономическите последици, причинени от кризата,
включваше активиране през март 2020 г на общата клауза за дерогация от
Пакта за стабилност и растеж, което позволи временно отклонение от
европейските фискални правила. Комисията заяви, че общата клауза за
дерогация ще продължи да се прилага през 2022 г. и се очаква да бъде
деактивирана от 2023 г.
Публичният дебат има за цел да постигне широк консенсус относно пътя
напред преди 2023 г. Успоредно с това, ЕК планира през първото тримесечие
на 2022 г. да предостави насоки, за да се улесни координацията на
фискалните политики и подготовката на програмите за стабилност и
конвергенция на държавите членки, които трябва да бъдат изготвени до
април 2022 г.
Обществената консултация ще търси отговори, как да се гарантират
устойчиви публични финанси след кризата с COVID-19, как да се справим с
макроикономическите дисбаланси и как да се включат нови приоритети,
свързани с цифровия и зеления преход.
В контекста на кризата, предизвикана от пандемията от
Ковид-19 и по-конкретно, нейното въздействие върху публичните
финанси на държавите-членки на ЕС, България счита, че
подновяването на дискусията за икономическото управление е
навременно.
Предвид натрупания практически опит от прилагането на
рамката за икономическото и фискалното наблюдение на ЕС,
според нас един от най-важните въпроси по отношение на
рамката е подобряване на нейното ефективно и своевременно
прилагане, особено в корективната й част. Затова тази тема
трябва да получи специален акцент в дискусиите.
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Водещ принцип следва да бъде запазване на устойчивостта на
фискалната позиция, като това се съчетава и с антицикличност
на фискална политика.
Считаме, че изключенията от правилата следва да бъдат
сведени до минимум, защото в противен случай изпълнението им
ще бъде компрометирано. Към момента фискалните правила
предоставят необходимата гъвкавост, както за форсмажорни
обстоятелства, като пандемията, така и за предприемане на
структурни реформи и инвестиции.
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Всички дискусии относно правилата следва да са във формат ЕС
27, в рамките на Съвета ЕКОФИН или Еврогрупата, заседаваща в
приобщаващ формат.
 Министрите обмениха мнения относно динамиката на цените на
енергийните продукти и инфлацията и политическите последици от тях. В
момента ЕС е изправен пред покачване на цените на енергията. След спада
на цените в световен мащаб и в ЕС в края на 2019 г. и 2020 г., увеличеното
търсене, произтичащо от възстановяването на световната икономика, доведе
до покачване на цените на газа и електроенергията. То се сблъска с редица
неблагоприятни фактори от страна на предлагането, включително
свързаните с времето намаления на продукцията от възобновяеми
енергийни източници и ниските нива на съхранение на газ. Промените в
цените на енергията трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на
бюджетната политика на държавите членки, за да се гарантира, че те няма
да компрометират икономическото възстановяване.
На 13 октомври Комисията публикува своето съобщение относно цените на
енергията, представяйки набор от мерки, съвместими със законодателството
за държавните помощи, които ЕС и неговите държави-членки могат да
използват за справяне с непосредственото въздействие на повишаването на
цените на енергийните продукти. Наборът от краткосрочни национални
мерки включва спешна подкрепа за доходите на домакинствата, която може
да бъде финансирана от приходите, генерирани от търговете за търговия с
емисии. Предложените незабавни мерки включват също подкрепа за
компаниите и целево намаляване на данъчните ставки. В дългосрочен план
Комисията ще подкрепи инвестициите във възобновяеми енергийни
източници и енергийна ефективност и ще проучи възможни мерки, свързани
със съхранението на енергия и закупуването на запаси от газ.
Държавните и правителствените ръководители ще се върнат към този въпрос
през декември.
България приветства анализа на Комисията на причините за
покачването на цените на енергията и предложения
инструментариум за намаляване на нежеланите последици за
домакинствата и предприятията.
Бихме искали да подчертаем необходимостта от понататъшен емпиричен анализ на възможните вторични ефекти
от по-високите цени на енергията върху потребителската
инфлация чрез увеличените производствени разходи, не само за
цените на петрола и природния газ, но и за електроенергията
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като важен фактор в производството на почти всички
потребителски стоки и услуги.
 Министрите обсъдиха прилагането на Механизма за възстановяване и
устойчивост (МВУ). Към краят на октомври 2021 г. двадесет и шест държави
членки са изпратили официално своите планове за възстановяване и
устойчивост. От тях двадесет и два са приети от Съвета на ЕС. Към 8 ноември
17 държави членки (Белгия, Кипър, Дания, Германия, Гърция, Испания,
Франция, Италия, Ирландия, Литва, Латвия, Люксембург, Португалия,
Австрия, Чехия, Хърватия, Словения, Словакия, Малта) вече са получили
предварително финансиране в размер общо на 52,4 млрд. евро. Три държави
членки (Естония, Финландия и Румъния) се очаква да получат такова до края
на 2021 г. В процес на одобрение и приемане от Съвета на ЕС са плановете
на Унгария, Полша, Швеция и България, а Нидерландия все още не е
изпратила официално своя план.
България подаде своя план на 15 октомври 2021 г. и очаква
Европейската комисия да изготви оценка в рамките на два месеца
след подаването в съответствие със сроковете в Регламента за
създаване на Механизма за възстановяване и устойчивост. В
случай, че оценката на ЕК е положителна и след одобряването на
Решение за изпълнение от Съвета, страната ни ще започне с
фактическото изпълнение на реформите и инвестициите от
плана..
 Министрите одобриха заключения относно привеждането в съответствие
на цикъла на Европейския семестър с прилагането на Механизма за
възстановяване и устойчивост.
Заключенията призовават за връщане към нормалното функциониране на
Европейския семестър през 2022 г. Заключенията подчертават
необходимостта от запазване на икономическото възстановяване, като
същевременно се гарантира, че фискалната политика е адаптирана към
настоящите обстоятелства и фискалната устойчивост се запазва в
средносрочен план. Те подчертават необходимостта от избягване на
припокривания в изискванията за докладване по Европейския семестър и
прилагането на МВУ.
 Европейската сметна палата представи Годишния доклад за изпълнението
на бюджета на ЕС за финансовата 2020 година. С това стартира и процедурата
по освобождаването от отговорност на ЕК по изпълнението на бюджета на ЕС
за 2020 г.
Всяка година процедурата по освобождаване от отговорност гарантира, че
има последващ контрол върху изпълнението на бюджета на ЕС от страна на
Европейската комисия. Контролът върху изпълнението на бюджета на ЕС има
за цел да гарантира спазването на съответните изисквания на правната и
регулаторната рамка на ЕС в съответствие с принципите на добро финансово
управление -„икономичност“, „ефикасност“, и „ефективност“.

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