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Акценти 

Съветът проведе ориентационен дебат по бъдещето на системата за 
собствените ресурси на Европейския съюз. 

Основни резултати 

 В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 – 21 юли 
2020 г. Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. 
(МИС) предвижда пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси, 
които да допринесат за покриване на разходите, свързани с погасителните 
вноски по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване 
(NextGenerationEU – NGEU). В МИС се предвижда Съветът да проведе 
обсъждане по първоначален пакет от собствени ресурси най-късно до 1 юли 
2022 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2023 г. 

България би могла да подкрепи въвеждането на нови 
категории собствени ресурси, при условие, че те отговарят на 
ключови принципи като справедливост, прозрачност, 
опростеност, устойчивост. От съществено значение е 
приемането на балансирано решение, при което осигуряването на 
необходимите ресурси за финансирането на новите приоритети 
на ЕС, както и за разходите, свързани с погасяването на сумите по 
Инструмента за възстановяване, да не доведе до неоправдано 
намаляване на средствата за програмите и инвестиционните 
инструменти по линия на Многогодишната финансова рамка. 

Относно графика за прилагане на потенциалните нови 
собствени ресурси, на този етап все още има множество 
неясноти относно бюджетния ефект от предложения от 
Комисията пакет нови собствени ресурси на национално и 
европейско ниво. Следва да се подчертае, че е важно да приключат 
първо преговорите по съответните секторни законодателни 
предложения, преди да се обсъжда в детайли тяхното евентуално 
въвеждане като нови собствени ресурси.  

 Европейската комисия и Европейската централна банка представиха 
своите доклади за конвергенция за 2022 г. Министрите обсъдиха доклада за 
конвергенция на Хърватия и приеха препоръката на държавите членки от 
еврозоната до Съвета относно приемането на еврото от Република Хърватия 
на 1 януари 2023 г. Министрите одобриха и писмо от председателството на 
Съвета до Европейския съвет по въпроса за разширяването на еврозоната. 

България е съгласна с данните и констатациите, представени 
в докладите на Европейската комисия и Европейската централна 

 Съвет на 
Европейския съюз 

 

Заседание на Съвета на 
Европейския съюз 
(Икономически и 
финансови въпроси) 

Люксембург, 17 юни 

 

 

 

© Съвет на Европейския съюз 

Дневен ред: 

 Решение относно системата за 
собствените ресурси на 
Европейския съюз 

 Законодателен пакет за 
мерките срещу изпирането на 
пари 

 Доклади за конвергенция на 
Европейската комисия и 
Европейската централна банка 

 Икономическо възстановяване 

 Европейски семестър за 2022 г. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/convergence-report-2022_en
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220601_1~0a8d84186b.en.html
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/joining-the-euro-area/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/ecofin/2021/06/18/
https://www.2021portugal.eu/en/


 

2 
 

 

банка. Бихме искали да поздравим Хърватия с предстоящото й 
членство в еврозоната от 1 януари 2023 г.  

Българското правителство ще положи всички усилия за 
покриване на конвергентните критерии и изпълнение на нужните 
законодателни ангажименти, за да получим положителна оценка 
от ЕК и ЕЦБ още следващата година. Целевата дата на България 
остава 1 януари 2024 г. Практическата подготовка за приемане на 
еврото е в ход. В края на май Министерският съвет одобри 
Националния план за въвеждане на еврото, който е в процес на 
изпълнение. 

 По време на заседанието Съветът направи преглед на прилагането на 
Механизма за възстановяване и устойчивост и прие решение за изпълнение 
на Съвета относно националния план за възстановяване на Полша. 
Министрите се запознаха с доклада на Председателството за напредъка по 
преговорите по законодателния пакет относно мерките срещу изпирането 
на пари.  

 В рамките на Европейския семестър Съветът одобри пакета от специфични 
препоръки за всяка държава за 2022 г. 
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