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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

В свое официално изявление участниците в неформалното заседание на 
финансовите и икономическите министри на държавите – членки на ЕС 
подчертаха, че на срещата на Европейския съвет лидерите са се споразумели 
за пакет от ограничителни мерки, които ще наложат тежки последици за 
Русия в следствие на агресията й срещу Украйна. От своя страна министрите 
на финансите поеха ангажимент незабавно да приложат тези финансово-
икономически санкции. Тези санкции ще продължат толкова дълго, колкото 
е необходимо, и ще бъдат допълнени от последващи решения. Очаква се 
Европейската комисия и Европейската централна банка да оценят 
последствията от допълнителното ограничаване на достъпа на руските 
институции до финансовата система.  

Ще бъдат предприети подходящи действия за ограничаване на 
отрицателните последствия за гражданите и бизнеса в ЕС. 

Основни резултати 

 По време на работната сесия министрите и управителите на централните 
банки обсъдиха фискалната и паричната политика след излизането от 
кризата с COVID-19, при запазване на дългосрочен растеж. Освен въпроса за 
адекватния набор от политики в краткосрочен план, дискусиите обхванаха и 
публичните политики, които са най-съвместими с инвестициите, необходими 
за постигане на нашите климатични и технологични цели за 2030 г. и за 
стимулиране на потенциала за растеж на ЕС. 

България счита, че трябва да се обърне повече внимание на 
оценката на стратегическата автономия и създаването на 
работни места. Също така ще бъде важно да се приложат мерки, 
които допринасят и подпомагането на финансирането на 
жизнеспособни иновационни предприятия. В същото време трябва 
внимателно да се разгледат всички пречки пред такива 
предприятия, които понякога са свързани и с въпроси отвъд 
финансирането 

 Следващата сесия беше посветена на това, как да се насърчат частните 
инвестиции, необходими за напредък в цифровия и зеления преход и как 
един силен европейски финансов сектор е от съществено значение за 
подкрепата им, по-специално чрез задълбочаване на капиталовите пазари. 
Той ще има за цел установяване на общо разбиране за текущите ключови 
характеристики на сектора, неговия потенциал за растеж и стратегическите 
принципи, които ще му позволят да отговори на тези нужди и да обслужва 
по-добре реалната икономика. 
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Дневен ред: 

 Излизане от кризата и 
подготовка на Европа за 2030: 
от какви икономически 
политики имаме нужда, за да 
постигнем силен и устойчив 
растеж? 

 Силен финансов сектор за по-
силен растеж на европейската 
икономика 
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България подкрепя задълбочаването на Съюза на 
капиталовите пазари и счита, че силните и интегрирани пазари 
ще бъдат от голямо значение за процеса на възстановяване на 
икономиката от кризата причинена от пандемията от COVID-19, 
както и да се отговори на новите предизвикателства свързани с 
дигитализацията и със Зеления преход. 

България не споделя виждането, че наличието на национални 
пазарни инфраструктури е бариера пред развитието на по-
дълбоки капиталови пазари в Европа. Считаме за важно, особено 
от гледна точка на по-малките капиталови пазари, да се осигури 
по-гъвкава регулаторна среда за малки и средни предприятия, да се 
наблегне на пригодността, достъпността и прозрачността на 
инвестиционните продукти и на финансовото образование по 
отношение на инвеститорите на дребно, както и да се увеличи 
способността на компаниите да оценяват рисковете и 
възможностите на финансовите пазари да се насърчат да станат 
публични компании и да общуват ефективно с инвеститорите.  
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