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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Съветът обсъди ефектите от войната в Украйна върху европейската 
икономика и финанси. 

Министрите проведоха дискусия по прегледа на икономическото 
управление в ЕС. 

 

 

Основни резултати 

 Министрите обмениха мнения относно икономическото и финансовото 
въздействие на руската агресия срещу Украйна. Дискусията се съсредоточи 
върху прилагането и въздействието на санкциите, приети след началото на 
военните действия. 

България подкрепя стриктното и хоризонтално прилагане на 
санкциите, както и усилията за ограничаване на възможностите 
за тяхното избягване.  

 Съветът обсъди прегледа на икономическото управление след 
съобщението на Комисията относно насоките за реформа на рамката за 
управление на ЕС. Съветът ЕКОФИН през март ще предостави още една 
възможност за постигане на напредък. 

В изказванията си министрите дадоха политически насоки по отношение на 
темите, представени от Шведското председателство: как да се осигури 
специфична за всяка държава фискална корекция, като същевременно се 
запази многостранният надзор, определен в общите фискални правила и 
критерии на ЕС; виждания относно евентуално по-голямо внимание към 
средносрочното планиране; потенциалната роля на основаващ се на риска 
анализ на развитието на публичния дълг за определяне на специфичните за 
всяка държава предизвикателства. 

България счита, че по-високата степен на специфичност за 
всяка страна не трябва да бъде за сметка на многостранния 
характер на фискалните правила на ЕС. Нуждаем се от система, 
основана на правила, и от многостранен подход, прилаган по един 
и същ начин от и към всички държави - членки на ЕС. 

Подкрепяме по-големия акцент върху средносрочното 
планиране. Средносрочните фискално-структурни планове следва 
да бъдат съобразени с приоритетите на следващите 
правителства. Следва да се допусне опростена процедура за 
преразглеждане на плановете в случай на смяна на 
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правителството, както и при съществени икономически и 
финансови сътресения, засягащи отделна държава членка или ЕС 
като цяло. 

Все още не сме убедени, че анализът на устойчивостта на 
дълга е най-подходящият инструмент за определяне на 
референтните планове за корекции на държавите членки. 

 Съветът прие решение за изменение на решението за изпълнение по 
отношение на плана за възстановяване и устойчивост на Германия.  

 Съветът одобри мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и 
на управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 23-24 
февруари 2023 г. 
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