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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Съветът прие изменение на Финансовия регламент, с което се дава 
възможност предоставянето на макрофинансовата помощ за Украйна да се 
осъществява в рамките на диверсифицирана стратегия за финансиране. 

 

 

Основни резултати 

 Съветът обсъди законодателния пакет за макрофинансова помощ за 
Украйна в размер на 18 млрд. евро. Беше одобрен един от трите 
законодателни акта, които имат за цел да осигурят структурирано решение 
за финансова подкрепа на Украйна през 2023 г. - изменение на Регламент 
(ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на 
диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване 
на заеми. 

Съветът не прие останалите части от пакета: 

 Изменение на многогодишната финансова рамка, с което 
бюджетното покритие, което понастоящем се прилага за заемите за 
държавите членки, ще бъде разширено, така че да включва и 
заемите за Украйна през 2023 и 2024 г.; 

 Инструмент за макрофинансова помощ + ("инструмент за МФП+"), с 
който се създава рамката за предоставяне на подкрепа на Украйна 
през 2023 г., включително областите на подкрепа и условията, при 
които Украйна може да се възползва от тази подкрепа. 

България е солидарна с ЕС в приоритетното третиране на 
ситуацията в Украйна и в частност осигуряването на финансова 
подкрепа с оглед поддържането на макрофинансовата 
стабилност на държавата, възстановяването на критична 
инфраструктура и подготовката за реконструкцията на Украйна. 
При това отдаваме голямо значение и на съблюдаването и 
постигането на свързаните с предоставянето на финансова 
помощ амбиции на ЕС по отношение необходимите секторни и 
институционални реформи в Украйна (вкл. за борба с корупцията 
и в съдебната система, зачитане на върховенството на закона, 
добро управление и модернизиране на националните и местните 
институции) и привеждането на регулаторната рамка на 
страната в съответствие с тази на Съюза. 

 Съветът проведе ориентационен дебат относно преразглеждането на 
Директивата за енергийно данъчно облагане. Приветства постигнатия 
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напредък и изрази ангажимента си да продължи работата за постигане на 
споразумение във възможно най-кратък срок. 

Предложението за директива е неразделна част от пакета „Подготвени за 
цел 55“ и допринася за реализирането на амбициозните цели на ЕС за 
намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. спрямо равнищата от 
1990 г. и за постигане на климатична неутралност до 2050 г. 

България принципно подкрепя предложението на Европейската 
комисия, но има своите възражения по отношение на 
предложението за увеличение на ставките за данъчно облагане на 
природния газ и втечнен нефтен газ (LPG), както и 
задължителното облагане на енергийните продукти и 
електроенергията, използвани за отопление, с единственото 
възможно освобождаване за най-бедните и уязвими домакинства. 

 Съветът взе под внимание изготвения от Председателството доклад за 
актуалното състояние на новите собствени ресурси. 

 Комисията представи актуалното състояние на изпълнението на 
Механизма за възстановяване и устойчивост.  

 Министрите обмениха мнения по съобщението на ЕК относно прегледа на 
икономическото управление. 

България е на мнение, че настоящата рамка за икономическо 
управление в ЕС е работеща и приемлива. Въпреки това ние 
виждаме предимства в подобряването ѝ чрез опростяване, 
равнопоставеност, равно третиране и прозрачност. Новата 
икономическа рамка трябва да бъде антициклична и да гарантира 
намаляване на дълга с подходяща скорост. 

 Европейската комисия представи публикувания есенния пакет по 
Европейския семестър, с което се поставя началото на годишния цикъл за 
координация на икономическата политика на ЕС за 2023 г. Пакетът включва 
Годишна стратегия за устойчив растеж на ЕС за 2023 г., Доклад по механизма 
за ранно предупреждение за 2023 г. и проект на Препоръка на Съвета за 
икономическата политика на еврозоната. Следва да се отбележи, че 
България е отново сред страните, които не изпитват макроикономически 
дисбаланси. 

 Европейската сметна палата представи Годишния доклад за изпълнението 
на бюджета на ЕС за 2021 г. С това стартира и процедурата по 
освобождаването от отговорност на ЕК по изпълнението на бюджета на ЕС 
за 2021 г., като докладът представлява основата за провеждането й. 
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