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Акценти 

Съветът обсъди икономическите и финансовите последици от агресията на 
Русия срещу Украйна. 

Основни резултати 

 Чешкото председателство на Съвета на ЕС представи своята програма в 
частта от компетентност на ЕКОФИН. 

 Съветът обсъди икономическите и финансовите последици от войната на 
Русия срещу Украйна. Министрите решиха ЕС спешно да предостави на 
Украйна допълнителна макрофинансова помощ в размер на 1 млрд. евро. 

Заедно с извънредната МФП в размер на 1,2 милиарда евро, изплатена по-
рано тази година, общата макрофинансова подкрепа от ЕС за Украйна от 
началото на войната вече достигна 2,2 милиарда евро и се очаква да 
продължи да се увеличава през идните месеци. Тази финансова помощ 
допълва останалите форми на подкрепа от ЕС за Украйна в областта на 
хуманитарната помощ, развитието, митниците и отбраната. Тя е под формата 
на дългосрочен заем с висока отстъпка. Помощта ще бъде на разположение 
в рамките на една година и ще бъде изплатена като една вноска, която може 
да бъде разделена на един или повече траншове. 

Съветът по икономически и финансови въпроси следва да 
продължи активно да наблюдава икономическите и финансовите 
последици от войната в Украйна. ЕС трябва да бъде водещият 
глобален участник в следвоенното възстановяване на Украйна. От 
друга страна, Украйна трябва да отговори по също толкова 
настойчив начин и да следва водещата роля на ЕС в процеса, като 
следва стриктно собствените си ангажименти.  

Освен това ЕКОФИН следва да обсъди по-нататъшни стъпки в 
подкрепа на държавите членки, които са изправени пред 
безпрецедентен приток на бежанци и са изправени пред 
специфичен набор от икономически и социални 
предизвикателства, свързани с бежанската криза. 

Поддържаме принципната позиция, че всички възможни мерки в 
отговор на огромните финансови нужди на Украйна следва да се 
финансират чрез обосновани и разумни преразпределения в 
рамките на съответните инструменти и, като последна 
възможност, чрез допълнително мобилизиране на специалните 
инструменти. Освен това евентуалните извънредни разходи за 
Украйна не следва да застрашават своевременното изпълнение на 
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програмите и фондовете от приоритетните области на 
политиката на ЕС. 

 Комисията представи актуалното състояние на прилагането на Механизма 
за възстановяване и устойчивост, като министрите обмениха мнения по 
инициативата REPowerEU. 

България приветства целта на проекта REPowerEU да повиши 
устойчивостта на енергийната система на ЕС и постепенно да 
премахне зависимостта от вноса на руски изкопаеми горива. 

Въпреки това не можем да приемем предложения от 
Комисията алгоритъм за разпределение и подкрепяме словашкото 
предложение за алтернативен алгоритъм за разпределение, 
който е по-добре съобразен с целите на съоръжението.  

Новият регламент следва да дава възможност за прехвърляне 
на реформи и инвестиции от плановете за възстановяване и 
устойчивост към разделите RepowerEU. Подобна разпоредба ще 
осигури последователност и съгласуваност на политиките и 
мерките и ще гарантира запазването на вече планираните в ПВУ 
инвестиции. Възможността за прехвърляне на средства от 
политиката на сближаване следва да бъде разширена, така че да 
обхване и периода 2014-2020 г. 

 Съветът прие заключения относно задълбочените прегледи за 2022 г. в 
рамките на Процедурата при макроикономически дисбаланси.  

България подкрепя проекта за заключения на Съвета относно 
задълбочените прегледи за 2022 г. Съгласни сме с категоризацията 
на Комисията по отношение на България като страна без 
дисбаланси в контекста на процедурата при макроикономически 
дисбаланси. 

 Съветът прие последните три правни акта, които ще позволят на Хърватия 
да въведе еврото като своя валута на 1 януари 2023 г. Един от правните 
актове определя обменния курс между еврото и хърватската куна на 7,53450 
куни за 1 евро. 

 В рамките на заседанието министрите одобриха мандата на ЕС за срещата 
на министрите на финансите и на управителите на централните банки на 
държавите от Г-20 и заключения на Съвета по доклада за фискална 
устойчивост за 2021 г. 

 Въвеждане на еврото в 
Хърватия 

 Подготовка на срещата на 
министрите на финансите и на 
управителите на централните 
банки на държавите от Г-20 

 Заключения по доклада за 
фискална устойчивост за 2021 
г. 
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