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Акценти 

Съветът ЕКОФИН постигна общ подход по предложението за регламент 
относно Механизъм за въглеродна корекция по границите (СВАМ), който е 
един от основните елементи на пакета „Подготвени за целта 55“. 

Основни резултати 

 Съветът постигна съгласие по предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на Механизъм за въглеродна 
корекция по границите (СВАМ). Основната цел на тази мярка е да се избегне 
внасянето на продукти, в чието производство не са спазвани еквивалентни 
на европейските правила и съответно биха имали нечестно конкурентно 
предимство на европейския пазар (т.нар. изтичане на въглерод). Освен това 
тази мярка ще насърчи страните партньори извън ЕС да установят политики 
за ценообразуване на въглеродните емисии за борба с изменението на 
климата. 

Механизмът е насочен към вноса на въглеродно интензивни продукти, в 
пълно съответствие с правилата за международна търговия, за да 
предотврати компрометиране на усилията на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове чрез внос на продукти, произведени в страни извън ЕС, 
където политиките за изменение на климата са по-малко амбициозни в 
сравнение с Европейския съюз. Мярката също така ще помогне да се 
предотврати преместването на производството или вноса на въглеродно 
интензивни продукти. 

Вносът на продукти от следните сектори ще бъдат обхванати от CBAM: 
цимент, алуминий, торове, производство на електроенергия, желязо и 
стомана. 

Предвижда се CBAM да функционира успоредно с Европейската система за 
търговия с емисии (ЕСТЕ). Той постепенно ще замени съществуващите 
механизми на Европейския съюз за справяне с риска от изтичане на 
въглеродни емисии, по-специално безплатното разпределение на квоти за 
емисии на парникови газове в средносрочен и дългосрочен план. За целта 
обаче ще трябва да се постигне напредък в гаранциите за 
конкурентоспособността на износа на европейски държави към трети 
държави. 

Съветът също така предвижда минимален праг, който освобождава от 
задълженията по CBAM на пратки на стойност под 150 евро. Тази мярка би 
намалила административната тежест, тъй като около една трета от пратките 
за Съюза ще попаднат в тази категория, а тяхната обща стойност и количество 
представляват незначителна част от емисиите на парникови газове от общия 
внос на такива продукти в Съюза. 

Съветът все още трябва да постигне значителен напредък по редица въпроси, 
които са тясно свързани с CBAM, но не са част от настоящия регламент. Това 
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се отнася по-специално до постепенното премахване на безплатните квоти 
за емисии на парникови газове, разпределени по промишлени сектори, 
обхванати от CBAM, както и подходящи решения по въпроса за ограничаване 
на потенциалното изтичане на въглерод от износа. 

България приветства постигнатото съгласия като важна 
стъпка в постигането на климатична неутралност. 

Считаме, че безплатното разпределение на квоти за емисии на 
парникови газове следва да се запази максимално дълго. С оглед на 
връзката с Европейската система за търговия с емисии, това е 
ключов въпрос. Механизмът трябва ефективно да изравнява 
разходите за въглероден диоксид между доставчици от ЕС и извън 
ЕС, преди да се пристъпи към постепенно премахване на 
безплатното разпределение. 

По отношение на износа, изтичането на въглерод директно 
рефлектира върху конкурентоспособността на европейската 
индустрията. При липса на механизъм за изравняване на разходите 
при износ, безплатното разпределение, свързано с износа на ЕС на 
продуктите, следва да се запази за производството на продукти, 
които се изнасят извън ЕС. 

 Министрите на икономиката и финансите проведоха дебат по 
предложението за директива за осигуряване на глобално минимално ниво 
на данъчно облагане на мултинационалните групи в ЕС на базата на вече 
постигнатото глобално съгласие в рамките на ОИСР. Беше отбелязано, че е 
постигнат значителен напредък в преговорите и постигането на 
споразумение е близо. 

 Комисията представи своите фискални насоки за 2023 г., които следва да 
помогнат на държавите членки при изготвянето на техните програми за 
стабилност или конвергенция, които трябва да бъдат представени през 
април. Освен това Комисията предостави актуална информация за 
състоянието на прегледа на икономическото управление след обществената 
консултация и обсъжданията в подготвителните органи на Съвета. 

България счита, че фискалната политика трябва да продължи 
да подкрепя икономиката за преодоляване на последиците от 
пандемията от COVID-19 и войната в Украйна, както и да насърчи 
растежа. 

Няма компромис между гарантиране на фискалната 
устойчивост и финансирането на стимулиращи растежа 
инвестиции в средносрочен и дългосрочен план. Държавите с нисък 
и устойчив дълг съответно имат фискално пространство, което 
може да осигури подкрепа за капиталови и публични инвестиции.  

Фискалните насоки на ЕК са балансирани предвид 
обстоятелствата. 

 В рамките на заседанието беше приета препоръка за освобождаване от 
отговорност на Европейската комисия по изпълнението на бюджета на ЕС за 
2020 г., бяха одобрени заключения относно насоките за бюджета за 2023 г., 
заключения по държавно подпомаганите експортни кредити и заключения 
относно въвеждането на пакета за електронна търговия. 

 Бюджет на ЕС: заключения 
относно насоките за бюджета 
за 2023 г. 

 

 

© 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

