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Съветът ЕКОФИН обсъди икономическите и финансовите последици от 
войната. 

Основни резултати 

 Министрите обмениха мнения относно прилагането на санкциите срещу 
Русия, техните икономически и финансови последици и предложението за 
по-нататъшна макрофинансова помощ за Украйна. 

ЕС вече мобилизира икономическата си мощ не само при 
въвеждането на санкции срещу Руската федерация, но и чрез 
предоставяне на бюджетна подкрепа и хуманитарна помощ за 
Украйна. 

При наличие на компромисно предложение относно 
макрофинансова помощ за Украйна, около което се оформи 
консенсус, българската страна може да се присъедини към него. 
Считаме, че е важно да се определят подходящи, съобразени със 
сегашната ситуация в Украйна условности, които да не позволят 
неправомерното използване на средствата. Същевременно 
обръщаме внимание, че нуждата от предоставянето на държавни 
гаранции за обезпечаване на средствата по макрофинансовата 
помощ ще изисква в някои държави, сред които е и България, 
изпълнението на определени правни процедури, включително 
ратификация от националния парламент. 

По отношение на приетите до момента санкции, всички 
държави членки се съгласиха, че санкциите трябва да се прилагат 
по еднакъв начин. Министър Василев призова Европейската 
комисия да изясни дали приемането на разплащания  за газови 
доставки се дължи на това, че различните държави са третирани 
различно от страна на Газпром или на нарушаване на санкциите 
от страна на компании в някои държави членки. 

 В рамките на икономическото възстановяване на Европа Съветът обсъди 
прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. 

Европейската комисия представи плана REPowerEU - отговорът на 
затрудненията и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от 
руската инвазия в Украйна. Реорганизирането на европейската енергийна 
система е неотложно по две причини: първо, за да се прекрати зависимостта 
на ЕС от руските изкопаеми горива, които биват използвани като 
икономическо и политическо оръжие и струват на европейските 
данъкоплатци близо 100 милиарда евро годишно и, второ, за да се 
преодолее кризата, породена от изменението на климата.  
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Европа може плавно, но и по-бързо да преустанови зависимостта си от 
руските изкопаеми горива. Мерките в плана REPowerEU могат да 
удовлетворят тази амбиция чрез икономии на енергия, диверсификация на 
енергийните доставки и ускорено пускане в употреба на енергия от 
възобновяеми източници, която да замени изкопаемите горива в домовете, 
промишлеността и производството на електроенергия. 

България споделя необходимостта от Плана RepowerEU, но 
считаме, че неговото финансиране и обхват следва да бъдат 
допълнително подобрени. С оглед постигане на целта за 
намаляване на енергийната зависимост от трети страни и 
отчитайки правната база за предложения, е неприемливо да се 
използва механизъм за разпределение на средствата, базиран на 
последиците от Ковид-19. Ключът за разпределение и размерът на 
средствата трябва да съответстват на нуждите на 
съответното предизвикателство и да са насочени към държавите 
членки, които са най-директно засегнати. 

 В рамките на заседанието бяха представени резултатите от работата на 
„групата на мъдреците“ относно митнически съюз. През септември 2021 г. 
комисарят на ЕС по въпросите на икономиката, Паоло Джентилони, покани 
група от експерти по предизвикателствата – Група на мъдреците, да 
представи новаторски идеи и предложения за справяне с 
предизвикателствата, пред които е изправен митническият съюз. 

Докладът включва десет препоръки, които, взети заедно, са насочени към 
двата основни проблема, установени от групата – управлението на 
електронната търговия и управление на рисковете в целия ЕС. 

В доклада ясно се посочва системното отсъствие на общо прилагане на 
митническите мерки, различните практики за контрол през граничните 
входни пунктове, различията в приоритетите за контрол и разликите в 
методите и санкциите за несъответствие.  

Тези недостатъци изискват спешна структурна промяна, която, въз основа на 
вече предприетите реформи, ще доведе митниците на следващо равнище. 
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