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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните 
допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, 
предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0451),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 177 и член 322, параграф 1, буква а) от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C9-0149/2020),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Сметната палата от 13 юли 2020 г.1,

– след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по заетост и социални въпроси и 
комисията по бюджети,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0150/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 
това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 OВ C 272, 17.8.2020 г., стр. 1.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 по отношение на 
извънредните допълнителни средства и 
уредбата за изпълнението на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ в подкрепа на преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU)

за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 по отношение на 
извънредните допълнителни средства и 
уредбата за изпълнението на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ в 
подкрепа на преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите членки бяха 
изправени пред безпрецедентна 
кризисна ситуация вследствие 
пандемията от COVID-19. Кризата 
възпрепятства растежа в държавите 
членки, което от своя страна утежнява 
сериозния недостиг на ликвидност, 
дължащ се на внезапното и рязко 
нарастване на необходимите публични 
инвестиции в националните системи на 
здравеопазването и в други сектори на 
икономиките на държавите членки. Това 
доведе до извънредна ситуация, чието 
преодоляване налага специални мерки.

(1) Държавите членки бяха 
изправени пред безпрецедентна 
социална, икономическа и здравна 
кризисна ситуация вследствие 
пандемията от COVID-19. Кризата 
възпрепятства растежа в държавите 
членки, което от своя страна утежнява 
сериозния недостиг на ликвидност, 
дължащ се на внезапното и рязко 
нарастване на необходимите публични 
инвестиции в националните системи на 
здравеопазването и в други сектори на 
икономиките на държавите членки, 
като влошава положението на 
лицата, изложени на риск от 
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бедност, задълбочава социалните 
различия и увеличава равнището на 
безработица. Затварянето на 
вътрешните граници също се отрази 
сериозно на икономическото 
сътрудничество в граничните райони, 
като засегна пътуванията на 
работниците и функционирането на 
МСП. Освен това съществуват 
основателни опасения, че достъпът 
на пациентите до здравни услуги ще 
бъде ограничен в средносрочен и 
дългосрочен план. Също така трябва 
да се разгледа и фактът, че в Съюза и 
в отделните държави членки 
съществуват големи неравенства в 
областта на здравеопазването, и по-
специално в граничните региони, като 
по този начин се изострят 
неудовлетворените медицински 
потребности и се ограничава 
цялостното социално сближаване в 
държавите членки. Това доведе до 
извънредна ситуация, която трябва да 
бъде преодоляна чрез специфични, 
незабавни и извънредни мерки, които 
да достигнат бързо до реалната 
икономика и да стимулират 
инвестициите, икономическия 
растеж и създаването на работни 
места, както и запазването на 
стопанската структура.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регламенти (ЕС) № 1303/2013 и 
(ЕС) № 1301/2013 вече бяха изменени 
на 30 март 2020 г. в отговор на кризата, 
за да се осигури повече гъвкавост при 
изпълнението на оперативните 
програми, подпомагани от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд (ЕСФ) и 

(2) Регламенти (ЕС) № 1303/2013 и 
(ЕС) № 1301/2013 вече бяха изменени 
на 30 март 2020 г. в отговор на кризата, 
за да се осигури повече гъвкавост при 
изпълнението на оперативните 
програми, подпомагани от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
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Кохезионния фонд („фондовете“), както 
и от Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР). Тъй като 
сериозните отрицателни последици за 
икономиката и обществото на целия ЕС 
обаче се задълбочиха, и двата 
регламента бяха изменени отново на 23 
април 2020 г., за да се предвиди 
извънредна допълнителна гъвкавост, 
която да позволи на държавите членки 
да се съсредоточат върху необходимия 
отговор на безпрецедентната криза, като 
за целта бяха подобрени възможностите 
за мобилизиране на неусвоената 
подкрепа от фондовете и опростени 
процедурните изисквания, свързани с 
изпълнението и одитите на програмите.

Кохезионния фонд („фондовете“), както 
и от Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР). Тъй като 
сериозните отрицателни последици за 
икономиката и обществото на целия ЕС 
обаче се задълбочиха, и двата 
регламента бяха изменени отново на 23 
април 2020 г., за да се предвиди 
извънредна допълнителна гъвкавост, 
която да позволи на държавите членки 
да се съсредоточат върху необходимия 
отговор на безпрецедентната криза, като 
за целта бяха подобрени възможностите 
за мобилизиране на неусвоената 
подкрепа от фондовете и опростени 
процедурните изисквания, свързани с 
изпълнението и одитите на програмите, 
така че крайните бенефициенти да 
могат да получат достъп до 
финансиране, което досега е било 
недостъпно.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел да се преодолеят 
огромните сътресения в икономиката, 
дължащи се на извънредните 
ограничения, въведени от държавите 
членки за овладяване на 
разпространението на COVID-19 и 
рисковете от асиметрично 
възстановяване, произтичащи от 
различните възможности, 
съществуващи на национално равнище, 
което се отразява сериозно на 
функционирането на вътрешния пазар, 
на 23 април 2020 г. Европейският съвет 
одобри „Пътна карта за възстановяване“ 
със силен инвестиционен елемент, 
призова за създаване на Европейски 
фонд за възстановяване и възложи 
мандат на Комисията да анализира 
нуждите, така че средствата да бъдат 

(3) С цел да се преодолеят 
огромните сътресения в икономиката и 
да се избегнат катастрофални 
социални и икономически последици 
за Съюза, дължащи се на извънредните 
ограничения, въведени от държавите 
членки за овладяване на 
разпространението на COVID-19 и 
рисковете от асиметрично 
възстановяване, произтичащи от 
различните възможности, 
съществуващи на национално равнище, 
които се отразиха сериозно на 
функционирането на вътрешния пазар, 
на 23 април 2020 г. Европейският съвет 
одобри „Пътна карта за възстановяване“ 
със силен инвестиционен елемент, 
призова за създаване на Европейски 
фонд за възстановяване и възложи 
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насочени към най-силно засегнатите 
сектори и географски райони на Съюза, 
като поясни също така връзката с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.

мандат на Комисията да анализира 
нуждите, така че средствата да бъдат 
насочени към най-силно засегнатите 
сектори и географски райони на Съюза, 
както се посочва в заключенията на 
Европейския съвет от 21 юли 2020 г., 
като поясни също така връзката с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие с Регламент 
[Европейски инструмент за 
възстановяване] и в рамките на 
определените в него средства следва да 
се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на европейските 
инвестиционни и структурни фондове, 
за да се преодолее безпрецедентното 
въздействие на кризата, предизвикана от 
COVID-19. Подобни допълнителни 
средства следва да се използват, за да 
се осигури спазването на сроковете, 
предвидени в Регламент [Европейски 
инструмент за възстановяване]. 
Освен това чрез преразглеждане на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. следва да се 
осигурят допълнителни средства за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване.

(4) В съответствие с Регламент 
[Европейски инструмент за 
възстановяване] и в рамките на 
определените в него средства следва да 
се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на европейските 
инвестиционни и структурни фондове, 
за да се преодолее безпрецедентното 
въздействие на кризата, предизвикана от 
COVID-19. Освен това чрез 
преразглеждане на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. следва да се осигурят 
допълнителни средства за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, което ще 
осигури възможност за гъвкаво 
посрещане на нуждите, възникващи в 
резултат на кризата, предизвикана 
от COVID-19.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Следва да се осигури (5) Следва да се осигури 
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допълнителна извънредна сума в размер 
на 58 272 800 000 EUR (по текущи цени) 
за поемане на бюджетни задължения от 
структурните фондове по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за 2020, 2021 и 2022 г., за да 
бъдат подпомогнати най-силно 
засегнатите държави членки и региони 
при преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, или при подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката, 
предвид бързото разполагане на ресурси 
за реалната икономика чрез 
съществуващите оперативни програми. 
Ресурсите за 2020 г. произтичат от 
увеличаването на средствата за 
икономическо социално и териториално 
сближаване в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г., докато ресурсите за 2021 и 2022 
г. произтичат от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване. 
Част от глобалните средства следва да 
се разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията. Комисията следва да 
определи разпределението на 
оставащите допълнителни средства за 
всяка държава членка чрез метод на 
разпределение въз основа на последните 
налични обективни статистически данни 
за сравнителното благосъстояние на 
държавите членки и степента на 
въздействието на настоящата криза 
върху тяхната икономика и общество. 
Методът на разпределение следва да 
предвиди специална допълнителна сума 
за най-отдалечените региони, предвид 
специфичната уязвимост на техните 
икономики и общества. За да отразява 
променящия се характер на последиците 
от кризата, разбивката следва да бъде 
преразгледана през 2021 г. въз основа на 
същия метод на разпределение, като се 
използват най-новите статистически 
данни на разположение към 19 
октомври 2021 г., за да бъде 

допълнителна извънредна сума в размер 
на 58 272 800 000 EUR (по текущи цени, 
54 806 498 104 EUR по цени от 2018 г.) 
за поемане на бюджетни задължения от 
структурните фондове по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ за 
2020, 2021 и 2022 г. и, когато това е 
обосновано от дадена държава 
членка, също така и за 2023 и 2024 г., 
за да бъдат подпомогнати най-силно 
засегнатите държави членки и региони 
при преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19 и нейните социално-
икономически последици, и при 
подготовката за екологично, цифрово, 
социално и устойчиво възстановяване 
на икономиката, предвид бързото 
разполагане на ресурси за реалната 
икономика чрез съществуващите 
оперативни програми. Ресурсите за 2020 
г. произтичат от увеличаването на 
средствата за икономическо социално и 
териториално сближаване в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г., докато 
ресурсите за 2021 и 2022 г. и където е 
приложимо – за 2023 и 2024 г., 
произтичат от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване. 
Част от глобалните средства следва да 
се разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията. За бюджетни задължения 
по цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ и цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
Комисията следва да определи 
годишното разпределение на 
оставащите допълнителни средства за 
всяка държава членка в актове за 
изпълнение чрез метод на 
разпределение въз основа на последните 
налични обективни статистически данни 
за сравнителното благосъстояние на 
държавите членки и степента на 
въздействието на настоящата криза 
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разпределен траншът от допълнителни 
средства за 2022 г.

върху тяхната икономика и общество, за 
да гарантира хармонично развитие в 
съответствие с целите за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване. Методът 
на разпределение следва да предвиди 
специална допълнителна сума за най-
отдалечените региони, предвид 
специфичната уязвимост на техните 
икономики и общества. За да отразява 
променящия се характер на последиците 
от кризата, разбивката следва да бъде 
преразгледана през 2021 г. въз основа на 
същия метод на разпределение, като се 
използват най-новите статистически 
данни на разположение към 19 
октомври 2021 г., за да бъде 
разпределен траншът от допълнителни 
средства за 2022 г., а където е 
приложимо – и траншовете за 2023 и 
2024 г.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По отношение на настоящия 
регламент се прилагат хоризонталните 
финансови правила, приети от 
Европейския парламент и Съвета 
съгласно член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
участници. Правилата, приети на 
основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 
Съюза в случай на всеобщи слабости по 
отношение на прилагането на 

(6) По отношение на настоящия 
регламент се прилагат хоризонталните 
финансови правила, приети от 
Европейския парламент и Съвета 
съгласно член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
участници. Правилата, приети на 
основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 
Съюза в случай на всеобщи слабости по 
отношение на прилагането на 
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принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като зачитането 
на принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС.

принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като зачитането 
на принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС, а защитата на 
крайните бенефициенти е важна за 
насърчаване на преодоляването на 
последиците от кризата.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се осигури максимална 
гъвкавост на държавите членки по 
отношение на адаптирането на 
действията за възстановяване след кризи 
в контекста на пандемията от COVID-19 
или подготовката за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката, разпределението следва да 
се определи от Комисията на равнището 
на държавите членки. Освен това следва 
да се предвиди и възможността за 
използване на допълнителни средства за 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица. В допълнение е необходимо да се 
определят тавани за отпускането на 
средства за техническа помощ по 
инициатива на държавите членки, като в 
същото време на държавите членки се 
осигурява максимална гъвкавост по 
отношение на тяхното разпределяне в 
рамките на оперативните програми, 
подпомагани от ЕФРР или ЕСФ. Следва 
да се поясни, че не е необходимо да се 
спазва минималният дял на ЕСФ за 
допълнителните средства. Като се 
има предвид очакваното бързо 
изразходване на допълнителните 
средства, бюджетните задължения, 
свързани с тези допълнителни средства, 
следва да бъдат отменени едва при 
приключването на оперативните 

(7) С цел да се осигури максимална 
гъвкавост на държавите членки по 
отношение на адаптирането на 
действията за възстановяване след кризи 
в контекста на пандемията от COVID-19 
и нейните социално-икономически 
последици, както и подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на системите на 
здравеопазването и икономиката, 
разпределението следва да се определи 
от Комисията на равнището на 
държавите членки, като се вземат 
предвид най-силно засегнатите 
региони. Освен това следва да се 
предвиди и възможността за използване 
на допълнителни средства за 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица и Инициативата за младежка 
заетост. В допълнение е необходимо 
да се определят тавани за отпускането 
на средства за техническа помощ по 
инициатива на държавите членки, като в 
същото време на държавите членки се 
осигурява максимална гъвкавост по 
отношение на тяхното разпределяне в 
рамките на оперативните програми, 
подпомагани от ЕФРР или ЕСФ. Следва 
да се запази оперативната сила на 
ЕСФ. Като се има предвид очакваното 
бързо изразходване на допълнителните 
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програми. средства, бюджетните задължения, 
свързани с тези допълнителни средства, 
следва да бъдат отменени едва при 
приключването на оперативните 
програми.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Тъй като пандемията от 
COVID-19 засегна регионите и 
общините в държавите членки по 
различен начин, участието на 
органите на управление, 
икономическите и социалните 
партньори и гражданското общество 
на регионално и местно равнище е 
важно за подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на мерките за преодоляване 
на последиците от кризата, 
предприети с подкрепата на REACT-
EU. Партньорството и 
многостепенното управление в 
държавите членки следва да се 
укрепва и да се наблюдава отблизо от 
Комисията.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се допълнят вече 
съществуващите действия в обхвата на 
подкрепата от ЕФРР, разширен с 
регламенти (ЕС) 2020/460 и (ЕС) 
2020/558 на Европейския парламент и 
на Съвета5, държавите членки следва да 
продължат да имат правото да ползват 

(9) За да се допълнят вече 
съществуващите действия в обхвата на 
подкрепата от ЕФРР, разширен с 
регламенти (ЕС) 2020/460 и (ЕС) 
2020/558 на Европейския парламент и 
на Съвета5, държавите членки следва да 
продължат да имат правото да ползват 
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допълнителните средства предимно за 
инвестиции в продукти и услуги в 
областта на здравните услуги, за 
предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, както и под 
формата на операции, допринасящи за 
прехода към цифрова и зелена 
икономика, инфраструктура, която 
осигурява основни услуги за 
гражданите или мерки за 
икономическа подкрепа за регионите, 
които са най-зависими от най-силно 
засегнатите от кризата сектори. Следва 
да бъде предоставяна и техническа 
помощ. Целесъобразно е 
допълнителните средства да са насочени 
изключително към новата тематична цел 
„Подкрепа за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката“, която следва също така 
да представлява отделен инвестиционен 
приоритет, за да се създадат условия за 
опростено програмиране и използване 
на допълнителните средства.

допълнителните средства предимно за 
инвестиции в продукти и услуги в 
областта на здравните услуги, 
включително трансгранични здравни 
услуги и домове за полагане на грижи, 
при осигуряване на максимална 
допълняемост с други инструменти 
на Съюза, за предоставянето на 
подкрепа под формата на работен 
капитал или на инвестиции в МСП, по-
специално в секторите, които са най-
силно засегнати от пандемията от 
COVID-19 и се нуждаят от бързо 
съживяване, като например туризма 
и културата, както и под формата на 
операции, допринасящи за прехода към 
цифрова и зелена икономика, както и 
за осигуряване на подкрепа за 
предприятията от сферата на 
социалната икономика, 
инфраструктура, която осигурява 
недискриминационни основни услуги 
за лицата, живеещи в селските, 
граничните, по-слабо развитите, 
островните, планинските, слабо 
населените и най-отдалечените 
региони, както и районите, засегнати 
от индустриален преход и 
обезлюдяване, или мерки за 
икономическа подкрепа за регионите, 
които са зависими от най-силно 
засегнатите от кризата сектори. 
Укрепването на сътрудничеството в 
областта на здравеопазването, 
координацията и устойчивостта 
следва да се насърчават чрез 
изграждане и развитие на мрежа от 
центрове за високи постижения в 
целия Съюз, специализирани в 
разработването на специфични 
методи на лечение във връзка с 
променящите се здравни нужди. 
Следва да се подкрепят и други 
инвестиции с доказано висок 
потенциал за създаване на работни 
места, като например обновяването 
на градската среда. Освен това следва 
да бъде предоставяна и техническа 
помощ на всички етапи. 
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Целесъобразно е допълнителните 
средства да са насочени изключително 
към новата тематична цел „Подкрепа за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката“, която следва също така 
да представлява отделен инвестиционен 
приоритет, за да се създадат условия за 
опростено програмиране и използване 
на допълнителните средства.

__________________ __________________
5 Регламент (ЕС) 2020/460 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 март 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 
1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка 
със специални мерки за мобилизиране 
на инвестиции в системите на 
здравеопазване на държавите членки и в 
други сектори на техните икономики в 
отговор на избухването на COVID-19 
(Инвестиционна инициатива в отговор 
на коронавируса) (ОВ L 99, 31.3.2020 г., 
стр. 5); Регламент (ЕС) 2020/558 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 
1303/2013 по отношение на специалните 
мерки за предоставяне на изключителна 
гъвкавост за използване на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в отговор на 
избухването на COVID-19 (ОВ L 130, 
23.4.2020 г., стр. 1).

5 Регламент (ЕС) 2020/460 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 март 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 
1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка 
със специални мерки за мобилизиране 
на инвестиции в системите на 
здравеопазване на държавите членки и в 
други сектори на техните икономики в 
отговор на избухването на COVID-19 
(Инвестиционна инициатива в отговор 
на коронавируса) (ОВ L 99, 31.3.2020 г., 
стр. 5); Регламент (ЕС) 2020/558 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 
1303/2013 по отношение на специалните 
мерки за предоставяне на изключителна 
гъвкавост за използване на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в отговор на 
избухването на COVID-19 (ОВ L 130, 
23.4.2020 г., стр. 1).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) По ЕСФ държавите членки 
следва предимно да използват 
допълнителните средства в помощ на 
запазването на заетостта, включително 

(10) По ЕСФ държавите членки 
следва предимно да използват 
допълнителните средства в помощ на 
модернизацията на пазара на труда, 
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чрез схеми за заетост с намалено 
работно време и подкрепа за 
самостоятелно заети лица, създаване на 
работни места, по-специално за хора в 
уязвимо положение, подпомагане на 
мерки за младежка заетост, образование 
и обучение, за развитие на умения и за 
подобряване на достъпа до социални 
услуги от общ интерес, включително за 
децата. Следва да се поясни, че в 
настоящите извънредни обстоятелства 
подкрепата за схеми за заетост с 
намалено работно време за работници и 
самостоятелно заети лица в контекста на 
пандемията от COVID-19 може да бъде 
предоставена дори когато тази подкрепа 
не е съчетана с активни мерки на пазара 
на труда, освен ако тези мерки са 
наложени от националното 
законодателство. Подкрепата на Съюза 
за тези схеми за заетост с намалено 
работно време следва да бъде 
ограничена във времето.

на здравеопазването и на социалните 
системи, запазването на заетостта, 
включително в селските, граничните, 
по-слабо развитите, островните, 
планинските, слабо населените и най-
отдалечените региони, както и 
районите, засегнати от 
индустриален преход и обезлюдяване, 
включително чрез схеми за заетост с 
намалено работно време и подкрепа за 
самостоятелно заети лица, 
предприемачи, лица на свободна 
практика, хора на изкуството и 
творчески работници, създаване на 
работни места, по-специално за хора в 
уязвимо положение, социално 
приобщаване и изкореняване на 
бедността, подпомагане на мерки за 
младежка заетост, приобщаващо 
образование и обучение, включително 
учене през целия живот, онлайн 
образование, за развитие на умения, 
преквалификация и повишаване на 
квалификацията, по-специално за 
групите и професиите в 
неравностойно положение, и за 
подобряване на равния и всеобщ 
достъп до здравни грижи и социални 
услуги от общ интерес, включително за 
децата, възрастните хора, хората с 
увреждания, жените, които понасят 
тежестта на последвалата 
икономическа криза, малцинствата и 
бездомните. Следва да се поясни, че в 
настоящите извънредни обстоятелства 
подкрепата за схеми за заетост с 
намалено работно време за работници и 
самостоятелно заети лица в контекста на 
пандемията от COVID-19 може да бъде 
предоставена дори когато тази подкрепа 
не е съчетана с активни мерки на пазара 
на труда, освен ако тези мерки са 
наложени от националното 
законодателство. Подкрепата на Съюза 
за тези схеми за заетост с намалено 
работно време следва да бъде 
ограничена във времето. Тези схеми за 
заетост с намалено работно време 
следва да се стремят към поддържане 
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на едно и също равнище на условия и 
права на труд и заетост, а 
допълнителните средства, 
разпределени за тях по линия на ЕСФ, 
следва да се използват единствено за 
финансиране на частичните 
обезщетения за безработица, а не за 
каквито и да било други цели или 
разходи на дружеството и не следва 
да нарушават колективното 
договаряне, включването на 
работниците или съвместното им 
участие в процесите на вземане на 
решения в предприятията в 
съответствие с националното право 
и практика.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Тъй като временното 
затваряне на границите между 
държавите членки доведе до 
значителни предизвикателства за 
трансграничните общности и 
стопански субекти и за икономиките 
на граничните региони, държавите 
членки следва да използват до 5% от 
допълнителните средства за 
подкрепа на трансгранични проекти, 
като използват съществуващите 
проекти по Interreg или създават 
нови.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се гарантира, че (11) С цел да се гарантира, че 
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държавите членки разполагат с 
достатъчно финансови средства за 
бързото изпълнение на действията за 
възстановяване след кризи в контекста 
на пандемията от COVID-19 и за 
подготовката за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката, е необходимо да се 
предостави по-голямо първоначално 
предварително финансиране за бързото 
изпълнение на действията, за които се 
отпускат допълнителните средства. 
Първоначалното предварително 
финансиране, което се изплаща, следва 
да гарантира, че държавите членки 
разполагат със средства, за да 
предоставят авансови плащания на 
бенефициерите, когато е необходимо, и 
бързо да възстановяват суми на 
бенефициерите след подаването на 
исканията за плащане.

държавите членки разполагат с 
достатъчно финансови средства за 
бързото изпълнение на действията за 
възстановяване след кризи в контекста 
на пандемията от COVID-19 и 
социално-икономическите последици 
от нея и за подготовката за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
системите на здравеопазване и 
икономиката, е необходимо да се 
предостави по-голямо първоначално 
предварително финансиране или, 
където е приложимо, годишно 
предварително финансиране за бързото 
изпълнение на действията, за които се 
отпускат допълнителните средства. 
Първоначалното предварително 
финансиране, което се изплаща, следва 
да гарантира, че държавите членки 
разполагат със средства, за да 
предоставят авансови плащания на 
бенефициерите, когато е необходимо, и 
бързо да възстановяват суми на 
бенефициерите след подаването на 
исканията за плащане. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Допълнителните средства 
следва да се използват в 
съответствие с принципите за 
устойчиво развитие и за „ненанасяне 
на вреда“, като се вземат предвид 
целите за устойчиво развитие на 
ООН и Парижкото споразумение 
относно изменението на климата. 
Освен това, равенството между 
мъжете и жените и интегрирането 
на принципа на равенство между 
половете и на неговата перспектива 
следва да се вземат предвид и да се 
насърчават през цялото изпълнение 
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на оперативните програми.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се облекчи тежестта 
върху публичните бюджети във връзка с 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката, на 
държавите членки следва да се 
предостави изключителната възможност 
да поискат ставка на съфинансиране в 
размер до 100%, която да се прилага към 
отделните приоритетни оси на 
оперативните програми, по които се 
предоставя подкрепа от допълнителните 
средства.

(13) С цел да се облекчи тежестта 
върху публичните бюджети във връзка с 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на системите на 
здравеопазване и на икономиката, на 
държавите членки следва да се 
предостави изключителната възможност 
да поискат ставка на съфинансиране в 
размер до 100%, която да се прилага към 
отделните приоритетни оси на 
оперативните програми, по които се 
предоставя подкрепа от допълнителните 
средства.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се даде възможност на 
държавите членки бързо да използват 
допълнителните средства за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката в 
рамките на настоящия програмен 
период, е обосновано — в 
изключителни случаи — държавите 
членки да бъдат освободени от 
задължението да спазват предварителни 

(14) За да се даде възможност на 
държавите членки бързо да използват 
допълнителните средства за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19 и на социално-
икономическите последици от нея, и 
подготовката за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
системите на здравеопазване и на 
икономиката в рамките на настоящия 
програмен период, е обосновано — в 
изключителни случаи — държавите 
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условия и изисквания относно резерва 
за изпълнение, прилагането на рамката 
за изпълнение, тематичната 
концентрация, както и по отношение на 
праговете, установени за устойчиво 
градско развитие по линия на ЕФРР, и 
изискванията относно изготвянето на 
комуникационна стратегия за 
допълнителните средства. Въпреки това 
до 31 декември 2024 г. е необходимо 
държавите членки да направят поне 
една оценка на ефикасността, 
ефективността и въздействието на 
допълнителните средства, както и на 
приноса им за постигането на целите на 
новата специална тематична цел. За да 
се улесни достъпа до сравнима 
информация на равнището на Съюза, 
държавите членки се насърчават да 
използват специфичните показатели за 
програмите, предоставени от 
Комисията. Освен това, при 
изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта, 
държавите членки и управляващите 
органи следва да увеличат видимостта 
на извънредните мерки и средствата, 
предвидени от Съюза, по-специално 
като обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства.

членки да бъдат освободени от 
задължението да спазват предварителни 
условия и изисквания относно резерва 
за изпълнение, прилагането на рамката 
за изпълнение, тематичната 
концентрация, както и по отношение на 
праговете, установени за устойчиво 
градско развитие по линия на ЕФРР, и 
изискванията относно изготвянето на 
комуникационна стратегия за 
допълнителните средства. Въпреки това 
до 31 декември 2024 г. или до 31 
декември 2026 г., когато са осигурени 
допълнителни средства за бюджетни 
задължения през 2023 и 2024 г., е 
необходимо държавите членки да 
направят поне една оценка на 
ефикасността, приобщаващия 
характер, ефективността и 
въздействието на допълнителните 
средства, както и на приноса им за 
постигането на целите на новата 
специална тематична цел. За да се 
улесни достъпа до сравнима 
информация на равнището на Съюза, от 
държавите членки се изисква да 
използват специфичните показатели за 
програмите, предоставени от 
Комисията. Освен това, при 
изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта, 
държавите членки и управляващите 
органи следва да увеличат видимостта 
на извънредните мерки и средствата, 
предвидени от Съюза, по-специално 
като обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се позволи насочването на 
тези допълнителни средства към 
географските райони, където те са 
най-необходими, като извънредна 
мярка и без да се засягат общите 
правила за разпределяне на средствата 
от структурните фондове, 
допълнителните средства, разпределени 
на ЕФРР и ЕСФ, следва да не се 
разпределят по категории региони. От 
държавите членки обаче се очаква да 
вземат предвид различните регионални 
нужди и равнища на развитие, за да се 
гарантира, че акцентът ще остане 
върху по-слабо развитите региони в 
съответствие с целите за икономическо, 
социално и териториално сближаване 
съгласно предвиденото в член 173 от 
ДФЕС. Държавите членки следва също 
така да включат местните и 
регионалните органи, както и 
съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, съгласно принципите на 
партньорство.

(15) За да се позволи насочването на 
тези допълнителни средства към най-
засегнатите географски райони, 
включително граничните региони, 
като извънредна мярка и без да се 
засягат общите правила за разпределяне 
на средствата от структурните фондове, 
допълнителните средства, разпределени 
на ЕФРР и ЕСФ, следва да не се 
разпределят по категории региони. От 
държавите членки обаче се очаква да 
вземат предвид различните регионални 
инвестиционни нужди, възникнали 
поради въздействието на пандемията 
от COVID-19, както и различните 
равнища на развитие, за да се гарантира 
балансиран акцент както върху по-
слабо развитите региони така и върху 
общностите в ощетено положение в 
съответствие с целите за икономическо, 
социално и териториално сближаване 
съгласно предвиденото в член 173 от 
ДФЕС, и върху най-тежко 
засегнатите от пандемията региони 
и градове. Държавите членки следва 
също така да включат местните и 
регионалните органи, както и 
съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, в частност третия сектор, 
съгласно принципа на партньорство.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) С изключение на случаите, в 
които с настоящия регламент са 
предвидени дерогации, разходите по 
REACT-EU следва да подлежат на 
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същите задължения и гаранции като 
всяко финансиране за сближаване. 
Това включва зачитане на основните 
права и спазване на Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
както и ефективни мерки за борба с 
измамите, прилагани с подкрепата на 
съществуващите агенции за борба с 
измамите на равнището на 
държавите членки и Съюза, като 
OLAF и, когато е уместно – 
Европейската прокуратура.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид пандемията от 
COVID-19 и необходимостта от 
незабавни действия в отговор на 
настъпилата здравна криза се налага 
да се използва изключението от 
осемседмичния срок, посочен в член 4 
от Протокол № 1 относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз, приложен към 
Договора за Европейския съюз, към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и към Договора за 
създаване на Европейската общност 
за атомна енергия.

заличава се

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 91 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В допълнение към глобалните 
средства, посочени в параграф 1, за 

1a. В допълнение към глобалните 
средства, посочени в параграф 1, за 
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икономическо, социално и 
териториално сближаване се 
предоставят допълнителни средства в 
размер на 5 000 000 000 EUR по 
текущи цени за бюджетни задължения 
за 2020 г., като те се разпределят към 
ЕФРР и ЕСФ;

икономическо, социално и 
териториално сближаване се 
предоставят допълнителни средства в 
размер на 4 805 843 906 EUR по цени 
от 2018 г. за бюджетни задължения за 
2020 г., като те се разпределят към 
ЕФРР и ЕСФ.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [Европейски инструмент за 
възстановяване], се изпълняват по линия 
на структурните фондове със средства в 
размер на 53 272 800 000 EUR по 
текущи цени от сумата, посочена в 
член 3, параграф 2, буква а), подточка i) 
от същия регламент, като се прилагат 
условията на член 4, параграфи 3, 4 и 8 
от него.

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [Европейски инструмент за 
възстановяване], се изпълняват по линия 
на структурните фондове със средства в 
размер на 50 000 654 198 EUR по цени 
от 2018 г. от сумата, посочена в член 3, 
параграф 2, буква а), подточка i) от 
същия регламент, като се прилагат 
условията на член 4, параграфи 3, 4 и 8 
от него.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези допълнителни средства за 2021 и 
2022 г. представляват външни целеви 
приходи в съответствие с член 21, 
параграф 5 от Финансовия регламент.

Тези допълнителни средства за 2021 и 
2022 г. представляват външни целеви 
приходи в съответствие с член 21, 
параграф 5 от Финансовия регламент. 
Въз основа на статистическите 
данни и бъдещото развитие на 
ситуацията, свързани с 
възстановяването от 
икономическата криза, провокирано 
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от COVID-19, чрез делегиран акт 
може да бъде взето решение за 
удължаване на мерките за гъвкавост 
по REACT-EU през 2023 и 2024 г.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Извънредни допълнителни средства и 
уредба за изпълнението на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ в подкрепа на преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU)

Извънредни допълнителни средства и 
уредба за изпълнението на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ в 
подкрепа на преодоляването на кризата, 
предизвикана от пандемията от COVID-
19, и социалните последици от нея и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU)

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допълнителните средства, 
посочени в член 91, параграф 1а и член 
92а („допълнителните средства“), се 
предоставят по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ в подкрепа на 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU). 
Допълнителните средства се използват 

1. Най-малко 95% от 
допълнителните средства, посочени в 
член 91, параграф 1а и член 92а 
(„допълнителните средства“), се 
предоставят по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“. Най-малко 
3% и най-много 5% от тези средства 
се предоставят по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“. И в 
двата случая допълнителните 
средства са в подкрепа на 
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за предоставяне на техническа помощ 
съгласно параграф 6 от настоящия член 
и за операциите за изпълнение на 
тематичната цел, посочена в параграф 
10 от настоящия член.

преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU). 
Допълнителните средства се използват 
за предоставяне на техническа помощ 
съгласно параграф 6 от настоящия член 
и за операциите за изпълнение на 
тематичната цел, посочена в параграф 9 
от настоящия член.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— 2020 г.: 5 000 000 000 EUR; — 2020 г.: 5 000 000 000 EUR по 
текущи цени (4 805 843 906 EUR по 
цени от 2018 г.);

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— 2021 г.: 42 434 400 000 EUR; — 2021 г.: 42 434 400 000 EUR по 
текущи цени (39 987 184 320 EUR по 
цени от 2018 г.);

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 2 – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— 2022 г.: 10 820 400 000 EUR. — 2022 г.: 10 820 400 000 EUR по 
текущи цени (9 996 674 058 EUR по 
цени от 2018 г.).

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните средства за 2021 и 
2022 г. се предоставят от 
допълнителните средства, определени в 
член 92а. Допълнителните средства, 
определени в член 92а, се използват и 
за покриване на административни 
разходи в размер до 18 000 000 EUR по 
текущи цени.

И по двете цели „Инвестиции за 
растеж и работни места“ и 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ определените в член 
92а допълнителни средства се 
предоставят за 2021 г. и 2022 г. Чрез 
преразглеждане на настоящия 
регламент посредством делегиран 
акт и въз основа на обосновано искане 
от страна на държава членка, 
допълнителните средства могат да се 
предоставят също така и за поемане 
на бюджетни задължения през 2023 и 
2024 г. Допълнителните средства, 
определени в член 92а, се допълват с 
помощ за покриване на 
административни разходи в размер до 
18 000 000 EUR по текущи цени (16 795 
821 EUR по цени от 2018 г.).

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 0,35% от допълнителните 3. 0,35% от допълнителните 
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средства се разпределят за техническа 
помощ, предоставяна по инициатива на 
Комисията.

средства се разпределят за техническа 
помощ, предоставяна по инициатива на 
Комисията, като се отделя специално 
внимание на държавите членки, 
които са засегнати по-тежко от 
пандемията от COVID-19, както и на 
държавите членки с по-ниска степен 
на усвояване и изпълнение.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема решение, с което се 
определя разбивката на допълнителните 
средства като бюджетни кредити от 
структурните фондове за 2020 и 2021 г. 
за всяка държава членка в съответствие 
с критериите и методологията, 
определени в приложение VIIa. Това 
решение се преразглежда през 2021 г., 
за да се определени разбивката на 
допълнителните средства за 2022 г. въз 
основа на наличните данни към 19 
октомври 2021 г.

4. По отношение и на двете цели 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и „Европейско териториално 
сътрудничество“, чрез актове за 
изпълнение Комисията приема решение, 
с което се определя разбивката на 
допълнителните средства като 
бюджетни кредити от структурните 
фондове за 2020 и 2021 г. за всяка 
държава членка в съответствие с 
критериите и методологията, 
определени в приложение VIIa. Това 
решение се преразглежда през 2021 г., 
за да се определени разбивката на 
допълнителните средства за 2022 г. въз 
основа на наличните данни към 19 
октомври 2021 г. Когато е приложимо, 
решението се преразглежда също и 
през 2022 г. във връзка с бюджетните 
задължения за 2023 и 2024 г. въз 
основа на най-новите налични 
статистически данни. 
Преразглежданията гарантират, че 
оперативните програми няма да 
бъдат неблагоприятно засегнати.
(Приложение VII се актуализира, за да 
обхване разбивката по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“)
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка разпределя 
допълнителните средства, които са на 
разположение за програмиране по ЕФРР 
и ЕСФ, към оперативните програми.

Всяка държава членка разпределя 
допълнителните средства, които са на 
разположение за програмиране по ЕФРР 
и ЕСФ, към оперативните програми, с 
участието на местните и 
регионалните органи, както и на 
съответните органи, 
представляващи гражданското 
общество и социалните партньори, в 
съответствие с принципа на 
партньорство.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 92, параграф 7 
може също така да се предложи дял от 
допълнителните средства да бъде 
използван, за да се увеличи подкрепата 
за Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (FEAD) преди 
или едновременно с разпределянето на 
средствата към ЕФРР и ЕСФ.

Чрез дерогация от член 92, параграф 7 
също така се предлага дял от поне 3% 
от допълнителните средства да бъде 
използван, за да се увеличи подкрепата 
за Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (FEAD), с цел 
да се разреши положението на 
лицата, които бяха засегнати в 
безпрецедентна степен от кризата, 
причинена от COVID-19. Дял от 
допълнителните средства може също 
да бъде използван, за да се увеличи 
подкрепата за Инициативата за 
младежка заетост преди или 
едновременно с разпределянето на 
средствата към ЕФРР и ЕСФ.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителната сума за най-
отдалечените региони се добавя към 
сумата, която ще получи всеки най-
отдалечен регион чрез 
разпределението на националния 
бюджет, както е изчислено в 
съответствие с параграфи 1 и 2 от 
приложение I.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

След първоначалното им разпределение 
допълнителните средства могат, при 
искане на държава членка за изменение 
на оперативна програма съгласно 
член 30, параграф 1, да бъдат 
прехвърлени между ЕФРР и ЕСФ, 
независимо от процентите, посочени в 
член 92, параграф 1, букви а), б) и в).

След първоначалното им разпределение 
допълнителните средства могат, при 
искане на държава членка за изменение 
на оперативна програма съгласно 
член 30, параграф 1, да бъдат 
прехвърлени между ЕФРР и ЕСФ, 
независимо от процентите, посочени в 
член 92, параграф 1, букви а), б) и в), 
стига делът на ЕСФ да не пада под 
23,1%.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните средства се усвояват в 
съответствие с правилата на фонда, към 
който са разпределени или прехвърлени.

Допълнителните средства се усвояват в 
съответствие с правилата на фонда, към 
който са разпределени или прехвърлени, 
и с разпоредбите на настоящия 
регламент.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. До 4 % от общите допълнителни 
средства по ЕФРР и ЕСФ могат да бъдат 
разпределени за техническа помощ по 
всяка съществуваща оперативна 
програма, подкрепяна от ЕФРР или 
ЕСФ, или по новата оперативна 
програма, посочена в параграф 11.

6. До 4 % от общите допълнителни 
средства по ЕФРР и ЕСФ могат да бъдат 
разпределени за техническа помощ по 
инициатива на държавите членки на 
всички етапи, по всяка съществуваща 
оперативна програма, подкрепяна от 
ЕФРР или ЕСФ, или по новата 
оперативна програма, посочена в 
параграф 10.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 81, параграф 1 и 
член 134, параграф 1 първоначалното 
предварително финансиране, което се 
изплаща след решението на Комисията, 
с което се приема оперативна програма 
или се одобрява изменение в оперативна 
програма за разпределение на 

Чрез дерогация от член 81, параграф 1 и 
член 134, параграф 1 първоначалното 
предварително финансиране, което се 
изплаща след решението на Комисията, 
с което се приема оперативна програма 
или се одобрява изменение в оперативна 
програма за разпределение на 
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допълнителните средства, възлиза на 50 
% от допълнителните средства, 
разпределени за програмите за 2020 г. 
по новата тематична цел, посочена в 
параграф 10 от настоящия член.

допълнителните средства, възлиза на 50 
% от допълнителните средства, 
разпределени за програмите за 2020 г. 
по новата тематична цел, посочена в 
параграф 9 от настоящия член.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За прилагането на член 134, параграф 
2 по отношение на годишното 
предварително финансиране през 2021, 
2022 и 2023 г., сумата на подкрепата за 
оперативната програма от фондовете за 
целия програмен период включва 
допълнителните средства.

Чрез дерогация от член 134, параграф 2 
годишното предварително 
финансиране за 2021 и 2022 г., и въз 
основа на обосновано искане от 
страна на държава членка – за 2023 и 
2024 г., може да включва най-много 
50% от допълнителните средства, 
разпределени за програмите по 
новата тематична цел, посочена в 
параграф 9. За изчисляването на 
годишното предварително финансиране 
през 2021, 2022 и 2023 г., и където е 
приложимо – през 2024 г., сумата на 
подкрепата за оперативната програма от 
фондовете за целия програмен период 
включва допълнителните средства.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните средства, които не са 
разпределени за техническа помощ, се 
използват по тематичната цел, 
определена в параграф 10, за да се 
подкрепят операции в подкрепа на 

Допълнителните средства, които не са 
разпределени за техническа помощ, се 
използват по тематичната цел, 
определена в параграф 9, за да се 
подкрепят операции в подкрепа на 
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преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, или подготовка за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката 
(REACT-EU).

преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU), като се 
акцентира например върху 
съживяването на здравеопазването и 
конкурентоспособността на тежко 
засегнатите сектори на 
икономиката.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да разпределят 
допълнителните средства по една или 
повече отделни приоритетни оси в 
рамките на съществуваща оперативна 
програма или програми, или към нова 
оперативна програма съгласно 
посоченото в параграф 11. Чрез 
дерогация от член 26, параграф 1 
програмата обхваща периода до 31 
декември 2022 г. съгласно предвиденото 
в параграф 4 по-горе.

Държавите членки могат да разпределят 
допълнителните средства по една или 
повече отделни приоритетни оси в 
рамките на съществуваща оперативна 
програма или програми, или към нова 
оперативна програма съгласно 
посоченото в параграф 10. Чрез 
дерогация от член 26, параграф 1 
програмата обхваща периода до 31 
декември 2022 г. или до 31 декември 
2024 г., когато се прилага 
дерогацията, посочена в параграф 2, 
съгласно предвиденото в параграф 4 от 
настоящия член.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на ЕФРР допълнителните 
средства се използват предимно за 

По отношение на ЕФРР допълнителните 
средства се използват предимно за 
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подкрепа на инвестиции в продукти и 
услуги в областта на здравните услуги, 
за предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, както и на 
инвестиции, допринасящи за прехода 
към цифрова и зелена икономика, 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги за 
гражданите, или мерки за 
икономическа подкрепа за регионите, 
които са най-зависими от най-силно 
засегнатите от кризата сектори.

подкрепа на инвестиции в продукти и 
услуги в областта на здравната и 
социалната инфраструктура, 
здравните системи и услуги за всички, 
включително трансгранични такива, 
както и за домове за полагане на 
грижи (включително амбулаторни 
домове за грижи за възрастни хора), за 
предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции и консултиране за МСП и 
предприятията в социалната 
икономика, както и на инвестиции, 
допринасящи за прехода към цифрова и 
зелена икономика, включително 
адаптиране към условията на 
дистанционна работа, инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
недискриминиращи основни услуги за 
хората, живеещи в селските, 
граничните, най-слабо развитите, 
островните, планинските, рядко 
населените и най-отдалечените 
региони, както и областите, 
засегнати от индустриалния преход и 
обезлюдяването, или мерки за 
икономическа подкрепа за регионите, 
които са зависими от най-силно 
засегнатите от кризата сектори, като 
например туризма и културата. 
Могат да бъдат подкрепяни и други 
инвестиции с висок потенциал за 
създаване на работни места, като 
например обновяването на градската 
среда.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За ЕСФ допълнителните средства се 
използват предимно за подкрепа на 
схеми за заетост с намалено работно 

За ЕСФ допълнителните средства се 
използват предимно за подкрепа на 
пазара на труда, социалната 
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време и на самостоятелно заети лица, 
дори когато тази подкрепа не е съчетана 
с активни мерки на пазара на труда, 
освен ако тези мерки са наложени от 
националното законодателство. 
Допълнителните средства също така 
подкрепят създаването на работни 
места, по-специално за хора в уязвимо 
положение, мерки за младежка заетост, 
образование и обучение, развитие на 
умения, по-конкретно за предоставянето 
на подкрепа за двойния преход към 
зелена и цифрова икономика, и за 
подобряване на достъпа до социални 
услуги от общ интерес, включително за 
децата.

икономика, здравеопазването и 
социалните системи, запазване на 
работните места, включително чрез 
схеми за заетост с намалено работно 
време, насочени към поддържане на 
същото равнище на условия и права на 
труд и заетост, включващи защита 
срещу уволнение и намаляване на 
заплатите. В случая на схемите за 
заетост с намалено работно време 
допълнителните средства от ЕСФ се 
използват изключително за 
финансиране на частичните 
обезщетения за безработица, а не за 
каквито и да било други цели или 
разходи на дружеството. Подкрепата 
обхваща предприемачи и 
самостоятелно заети лица, 
включително лица на свободна 
практика, хора на изкуството и други 
творчески работници, дори когато 
тази подкрепа не е съчетана с активни 
мерки на пазара на труда, освен ако тези 
мерки са наложени от националното 
законодателство, както и мерки за 
социално приобщаване, мерки за борба 
с дискриминацията и за изкореняване 
на бедността, със специален акцент 
върху детската бедност. 
Допълнителните средства също така 
подкрепят създаването на качествени 
работни места, по-специално за хора в 
уязвимо положение, включително 
дългосрочно безработните и 
отдалечените от пазара на труда, 
както и живеещите в селските, 
островните, планинските, рядко 
населените и най-отдалечените 
региони, както и областите, 
засегнати от индустриалния преход и 
обезлюдяването. Освен това 
средствата покриват мерки за 
младежка заетост, приобщаващо 
образование и обучение през целия 
живот, онлайн образование, развитие 
на умения, индивидуализирана 
преквалификация и повишаване на 
квалификацията, по-конкретно за 
групите в неравностойно положение, 
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предоставянето на подкрепа за двойния 
преход към зелена и цифрова 
икономика, и за подобряване на равния 
и всеобщ достъп до социални услуги от 
общ интерес, включително за децата, 
възрастните хора и хората с 
увреждания.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на техническата помощ, 
посочена в параграф 6, и на 
допълнителните средства, използвани за 
ФЕПНЛ и посочени в параграф 5, седма 
алинея, с допълнителните средства се 
подкрепят операции по новата 
тематична цел „Подкрепа за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката“, която допълва 
тематичните цели, определени в член 9.

С изключение на техническата помощ, 
посочена в параграф 6, и на 
допълнителните средства, използвани за 
ФЕПНЛ или за Инициативата за 
младежка заетост и посочени в 
параграф 5, седма алинея, с 
допълнителните средства се подкрепят 
операции по новата тематична цел 
„Подкрепа за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката“, която допълва 
тематичните цели, определени в член 9.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 9 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В преразгледания план за финансиране, 
посочен в член 96, параграф 2, буква г), 
се определя разпределението на 
допълнителните средства за годините 

В преразгледания план за финансиране, 
посочен в член 96, параграф 2, буква г), 
се определя разпределението на 
допълнителните средства за годините 
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2020, 2021 и, ако е приложимо, за 2022 
г., без да се определят сумите за резерва 
за изпълнение и без разпределение по 
категории региони.

2020, 2021 и, ако е приложимо, за 2022, 
2023 и 2024 г., без да се определят 
сумите за резерва за изпълнение и без 
разпределение по категории региони.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 9 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 30, параграф 1 
исканията за изменение на програма, 
подадена от държава членка, трябва да 
бъдат надлежно обосновани и по-
специално да представят очакваното 
въздействие на промените в програмата 
върху подкрепата за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката. Те се придружават от 
преразгледаната програма.

Чрез дерогация от член 30, параграф 1 
исканията за изменение на програма, 
подадена от държава членка, трябва да 
бъдат надлежно обосновани и по-
специално да представят очакваното 
въздействие на промените в програмата 
върху подкрепата за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката, както и на системите 
на здравеопазването. Те се 
придружават от преразгледаната 
програма.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се създава подобна нова 
оперативна програма, само органите, 
определени по текущи оперативни 
програми, получаващи подкрепа от 
ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, могат 
да бъдат определяни от държавите 
членки за целите на член 96, параграф 5, 

Когато се създава подобна нова 
оперативна програма, само органите, 
определени по текущи оперативни 
програми, получаващи подкрепа от 
ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, могат 
да бъдат определяни от държавите 
членки за целите на член 96, параграф 5, 
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буква а). буква а) след консултации с 
регионалните и местните органи.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 – алинея 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 29, параграфи 
3 и 4 и член 30, параграф 2 Комисията 
одобрява всяка нова специална 
оперативна програма или всяко 
изменение на съществуваща програма 
в срок от 10 работни дни от 
подаването ѝ от държава членка.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Чрез дерогация от член 65, 
параграф 2 разходите са допустими за 
финансиране, ако те са направени от 
бенефициер и платени между датата 
на подаване на програмата до 
Комисията и 31 декември 2024 г.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10б. Чрез дерогация от член 65, 
параграф 4 в случай на разходи, 
възстановявани съгласно член 67, 
параграф 1, първа алинея, букви б) и в), 
дейностите, съставляващи основание 
за възстановяването на разходите, 
трябва да са извършени между 1 
февруари 2020 г. и 31 декември 2024 г.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10в. Чрез дерогация от член 65, 
параграф 9 разходите за операции, 
подкрепяни по линия на 
тематичната цел, посочена в 
параграф 9, са допустими, считано 
от 1 февруари 2020 г.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10г. Чрез дерогация от член 136, 
параграф 2 частта от задълженията, 
която все още е неприключена към 31 
декември 2023 г. или 31 декември 
2024 г., според случая, се отменя, ако 
някой от документите, изисквани по 
член 141, параграф 1, не е бил подаден 
в Комисията до крайния срок, 
определен в член 141, параграф 1.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10д. Чрез дерогация от член 141, 
параграф 1 освен документите, 
посочени в член 138, за последната 
счетоводна година от 1 юли 2024 г. до 
30 юни 2025 г. държавите членки 
представят окончателен доклад за 
изпълнението за оперативната 
програма.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 11 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 120, параграф 3, 
първа и втора алинея за приоритетната 
ос или осите, подкрепени от 
допълнителните средства, програмирани 
по тематичната цел, посочена в 
параграф 10 от настоящия член, може да 
бъде приложена ставка на 
съфинансиране в размер до 100 %.

Чрез дерогация от член 120, параграф 3, 
първа и втора алинея за приоритетната 
ос или осите, подкрепени от 
допълнителните средства, програмирани 
по тематичната цел, посочена в 
параграф 9 от настоящия член, може да 
бъде приложена ставка на 
съфинансиране в размер до 100 %. За 
тази цел от тях се изисква да 
използват специфични за програмата 
показатели, предоставени от 
Комисията.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 11 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 56, параграф 3 и 
член 114, параграф 2 държавите членки 
гарантират, че до 31 декември 2024 г. 
ще бъде извършена поне една оценка на 
използването на допълнителните 
средства, за да се оцени тяхната 
ефективност, ефикасност, въздействие и 
по какъв начин те са допринесли за 
тематичната цел, посочена в параграф 
10 от настоящия член.

Чрез дерогация от член 56, параграф 3 и 
член 114, параграф 2 държавите членки 
гарантират, че до 31 декември 2024 г. 
или до 31 декември 2026 г. – когато се 
прилага дерогацията, посочена в 
параграф 2, трета алинея от 
настоящия член, ще бъде извършена 
поне една оценка на използването на 
допълнителните средства, за да се оцени 
тяхната ефективност, ефикасност, 
въздействие и когато е целесъобразно – 
тяхната способност за приобщаване 
и недискриминация, включително от 
перспектива за равенство между 
половете, и по какъв начин те са 
допринесли за тематичната цел, 
посочена в параграф 9 от настоящия 
член.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 12 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дерогацията, предвидена в 
член 65, параграф 10, втора алинея, с 
която се определя дата на 
допустимост 1 февруари 2020 г. за 
операции за насърчаване на 
капацитета за реагиране при кризи в 
контекста на пандемията от COVID-
19;

заличава се

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
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Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 12 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) дерогацията, предвидена в 
член 25а, параграф 7 за подбора на 
операции за насърчаване на 
капацитета за реагиране при кризи в 
контекста на пандемията от COVID-
19 съгласно посоченото в член 65, 
параграф 10, втора алинея;

заличава се

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 12 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) изискванията, посочени в 
член 12, параграф 4 от Регламент 
(ЕС) № 1299/2013, за да могат 
бенефициерите да си сътрудничат по 
най-малко три от четири измерения. 
Чрез дерогация партньорите по 
Interreg си сътрудничат най-малко по 
едно измерение при изпълнението на 
проекти, финансирани от 
допълнителните средства;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 13 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта в 
съответствие с член 115, параграфи 1 и 

При изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта в 
съответствие с член 115, параграфи 1 и 
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3, и с приложение XII, държавите 
членки и управляващите органи следва 
да обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства.

3, и с приложение XII, държавите 
членки и управляващите органи следва 
да обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства. 
Препратката към допълнителни 
средства в рамките на REACT-EU се 
извършва чрез хаштаг или други 
проучвателни инструменти, за да 
стане ясно за гражданите, че 
въпросният проект е финансиран 
като част от отговора на Съюза на 
пандемията от COVID-19, както и за 
да се гарантира пълна прозрачност.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
До 31 март 2025 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
REACT-EU, който включва 
бюджетните задължения за 2020, 
2021 и 2022 г. Докладът включва 
информация за постигането на 
целите на REACT-EU, за 
ефикасността при използването на 
средствата по него, за отделните 
видове финансирани дейности, за 
бенефициерите и крайните 
получатели на финансовите 
средства, както и за европейската 
добавена стойност на инициативата 
за подпомагане на икономическото 
възстановяване.
До 31 март 2027 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
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и на Съвета допълнителен доклад за 
оценка на бюджетните задължения 
за 2023 и 2024 г. съгласно дерогацията, 
посочена в член 92б, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение VIIa  – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описаните в параграф 1 правила не 
трябва да водят до разпределение по 
държави членки за целия период от 2020 
до 2022 г., което е по-високо от

Описаните в параграф 1 правила не 
трябва да водят до разпределение по 
държави членки за целия период от 2020 
до 2024 г., което е по-високо от
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

А. Контекст на REACT-EU

REACT-EU е предложение на Европейската комисия за справяне с икономическите 
последици от пандемията от Covid-19. Затварянето или забавянето на икономическата 
дейност в целия Съюз причини значителни икономически и социални щети и REACT-
EU трябва да бъде един от инструментите за подпомагане на разрешаването на този 
проблем. REACT-EU последва две предходни предложения, свързани с политиката на 
сближаване, Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII) и 
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс (CRII +), които 
промениха правилата за регионалните разходи, с цел да се улесни възстановяването.

Б. Обхват на предложението

С предложението за REACT-EU се цели изменение на Регламента за общоприложимите 
разпоредби за Кохезионния фонд за периода 2014 – 2020 г. В него се предвижда 
допълнителен бюджет в две части – за 2020 г. и за периода 2021 – 2022 г., а също така 
се определят редица дерогации от нормалните правила за разходи за сближаване, които 
са конкретно свързани с допълнителния бюджет за икономическо и социално 
възстановяване. REACT-EU няма да се прилага по отношение на Обединеното кралство 
(дори за финансовата 2020 година), тъй като в Споразумението за оттегляне се 
предвижда увеличението на бюджета да не обвързва Обединеното кралство по време на 
преходния период.

В. Бюджетни аспекти

С предложението се предоставят допълнителни 5 милиарда евро за финансовата 2020 
година, които ще бъдат включени в бюджета. В него също така се предвиждат 
допълнителни 42 милиарда евро през 2021 г. и 11 милиарда евро през 2022 г., които ще 
бъдат „извън“ бюджета, тъй като ще представляват външни целеви ресурси. 
Съдокладчиците предлагат допълнителните средства да бъдат налични и за поемане на 
бюджетни задължения през 2023 г. и/или 2024 г., когато това е необходимо.

Г. Проблемът с външните целеви ресурси

Външните целеви ресурси са специфичен клас от ресурсите на ЕС, които са „поставени 
в квадратни скоби“ извън общия бюджет, тъй като са ресурси, които могат да бъдат 
изразходвани само за конкретна цел. Като цяло това се отнася до приходите от 
възстановени безвъзмездни средства и други възстановявания, които могат да се 
използват единствено за първоначалното си предназначение, както и до плащания от 
трети държави за конкретни програми, които, естествено, могат да се използват само за 
програмите, посочени от въпросната държава. Когато се използват в други области, 
външните целеви ресурси могат да повдигнат въпроси, свързани с демократичната 
отчетност, тъй като става въпрос за пари, които не подлежат на същия демократичен 
контрол като останалата част от бюджета и представляват изключение от принципа на 
универсалност (и вероятно правдивост) на бюджета.
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Д. Разбивка на средствата

Предложението предвижда разбивка на ресурсите по държави членки, а не по региони, 
както е обичайно в областта на политиката на сближаване. Комисията обаче обосновава 
това със специалния характер на финансирането за справяне с икономическите и 
социалните последици от Covid-19. Разбивката по държави членки ще се извършва в 
съответствие с правилата, определени в новото приложение VIIa, и се прилага с акт за 
изпълнение на Комисията. 

Е. Нова тематична цел

REACT-EU създава нова, единствена тематична цел, която ще се прилага за 
допълнителното финансиране, озаглавена „подкрепа на преодоляването на последиците 
от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“. Тази тематична цел ще се 
прилага както за ЕФРР, така и за ЕСФ, в контекста на съществуващите оперативни 
програми или специфични нови програми, по избор на държавите членки. 
Съдокладчиците предлагат тази нова тематична цел да се прилага не само по 
отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, но и по отношение на 
целта „Европейско териториално сътрудничество“ (т.е. Interreg), тъй като граничните 
региони са особено засегнати от кризата.

Ж Придаване на гъвкавост на разходите за сближаване

За допълнителното финансиране в рамките на REACT-EU в новия член 92б са 
предвидени редица дерогации, които правят програмирането и изпълнението по-
гъвкави. Например прехвърлянето между ЕФРР и ЕСФ и към Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица е възможно, като се прилагат само правилата 
на получаващия фонд.

З. Процент на предварително финансиране

Допълнителните средства ще доведат до особено висок процент на предварително 
финансиране от 50%.

И. Процент на съфинансиране

Предложението REACT-EU предвижда процент на съфинансиране в размер на до 100% 
за разходите, свързани с икономическото възстановяване.

Й. Други дерогации

Освен това прилагането на допълнителното финансиране няма да бъде предмет на 
обичайните правила за тематична концентрация, предварителни условия, резерв за 
изпълнение или определени срокове.

К. Комуникация

Проектите, финансирани по REACT-EU, ще трябва да признаят публично това 
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финансиране в съответствие с обичайните правила за проектите за сближаване.

Л. Заключение

Съдокладчиците разгледаха много внимателно това предложение и предлагат то да 
бъде прието с измененията, посочени в настоящия доклад. Следва обаче да се 
подчертае, че различните дерогации и гъвкавите правила, които съдържа, трябва да 
останат временни по характер и че политиката на сближаване трябва да се върне към 
обичайните си правила и контрол от 2023 г. или 2025 г. нататък. Това важи особено за 
масовото използване на външни целеви приходи, което може да бъде толерирано по 
изключение, но не може да се превърне в постоянно явление, тъй като това използване 
рискува да урони демократичния процес на вземане на решения относно бюджета на 
ЕС.
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1.9.2020

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по регионално развитие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и 
уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа 
на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-
19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката 
(REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Докладчик по становище: (*) Агнес Йонгериус

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Пандемията от COVID-19 води до криза, засягаща всички граждани в Европа, но в 
различни пропорции. Реален е рискът от задълбочаване на социалните различия, 
повишаване на равнищата на безработица и увеличаване на неравенствата в 
допълнение към застоя на икономическия растеж. Поради тази причина социалното 
измерение е от ключово значение за правилното възстановяване.

Ресурсите и мерките за преодоляване на кризата и за подготовка за екологично, 
цифрово, социално и устойчиво икономическо възстановяване трябва да бъдат 
разгърнати за създаване на качествени работни места, а не за каквато и да било заетост. 
Гражданите на Европа трябва да могат да разчитат на реални и устойчиви възможности 
за заетост.

Социалните партньори следва да участват пълноценно в изпълнението на мерките във 
връзка с кризата, за да се гарантира, че те отговарят на потребностите на хората.

Социалното приобщаване и намаляването на бедността са самостоятелна, отделна цел. 
Освен това те са средство за засилване на възстановяването и подобряване на 
функционирането на европейската икономика, тъй като повече хора ще имат реални 
възможности за благоденствие. Затова е оправдано и необходимо да се инвестира и в 
тези цели.

Временните мерки са финансирани по изключение чрез ЕСФ, по-специално за схеми за 
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работа с намалено работно време и подкрепа за самостоятелно заетите лица, и това не 
следва да се превръща в редовна функция. Тази подкрепа трябва да бъде внимателно 
обмислена, за да не се излагат на риск други уязвими групи по време на кризи чрез 
преразпределяне на средства, следва да се предотвратят злоупотребите от страна на 
субектите, получаващи финансова подкрепа, и да се гарантира контролът, основан на 
участието, включващ Европейския парламент и съответните заинтересовани страни.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 по отношение на 
извънредните допълнителни средства и 
уредбата за изпълнението на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ в подкрепа на преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU)

за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 по отношение на 
извънредните допълнителни средства и 
уредбата за изпълнението на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ в подкрепа на преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово, 
социално и устойчиво възстановяване 
на икономиката, заетостта и 
обществото (REACT-EU)

(Настоящото изменение (т.е. 
добавянето на думите „социално“ и 
„заетостта и обществото“ към 
думите „при преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, или при 
подготовката за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката“) се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите членки бяха 
изправени пред безпрецедентна 

(1) Държавите членки бяха 
изправени пред безпрецедентна 
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кризисна ситуация вследствие 
пандемията от COVID-19. Кризата 
възпрепятства растежа в държавите 
членки, което от своя страна утежнява 
сериозния недостиг на ликвидност, 
дължащ се на внезапното и рязко 
нарастване на необходимите публични 
инвестиции в националните системи на 
здравеопазването и в други сектори на 
икономиките на държавите членки. Това 
доведе до извънредна ситуация, чието 
преодоляване налага специални мерки.

кризисна ситуация вследствие 
пандемията от COVID-19. Кризата 
влоши положението на хората, 
засегнати или изложени на риск от 
бедност, задълбочи социалните 
различия, увеличи загубата на 
работни места, процента на 
безработицата и неравенствата, 
особено в рамките на групите в 
неравностойно положение, и 
възпрепятства растежа в държавите 
членки, което от своя страна утежнява 
сериозния недостиг на ликвидност, 
дължащ се на внезапното и рязко 
нарастване на необходимите публични 
инвестиции в националните системи на 
здравеопазването и в други сектори на 
икономиките на държавите членки. Това 
доведе до извънредна ситуация, чието 
преодоляване налага специални мерки.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел да се преодолеят 
огромните сътресения в икономиката, 
дължащи се на извънредните 
ограничения, въведени от държавите 
членки за овладяване на 
разпространението на COVID-19 и 
рисковете от асиметрично 
възстановяване, произтичащи от 
различните възможности, 
съществуващи на национално равнище, 
което се отразява сериозно на 
функционирането на вътрешния пазар, 
на 23 април 2020 г. Европейският съвет 
одобри „Пътна карта за възстановяване“ 
със силен инвестиционен елемент, 
призова за създаване на Европейски 
фонд за възстановяване и възложи 
мандат на Комисията да анализира 
нуждите, така че средствата да бъдат 
насочени към най-силно засегнатите 

(3) С цел да се преодолеят 
огромните сътресения в икономиката и 
обществото, дължащи се на 
извънредните ограничения, въведени от 
държавите членки за овладяване на 
разпространението на COVID-19 и 
рисковете от асиметрично 
възстановяване, произтичащи от 
различните възможности, 
съществуващи на национално равнище, 
което се отразява сериозно на 
функционирането на вътрешния пазар, 
на 23 април 2020 г. Европейският съвет 
одобри „Пътна карта за възстановяване“ 
със силен инвестиционен елемент, 
призова за създаване на Европейски 
фонд за възстановяване и възложи 
мандат на Комисията да анализира 
нуждите, така че средствата да бъдат 
насочени към най-силно засегнатите 
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сектори и географски райони на Съюза, 
като поясни също така връзката с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.

сектори и географски райони на Съюза, 
като поясни също така връзката с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Следва да се осигури 
допълнителна извънредна сума в размер 
на 58 272 800 000 EUR (по текущи цени) 
за поемане на бюджетни задължения от 
структурните фондове по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за 2020, 2021 и 2022 г., за да 
бъдат подпомогнати най-силно 
засегнатите държави членки и региони 
при преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, или при подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката, 
предвид бързото разполагане на ресурси 
за реалната икономика чрез 
съществуващите оперативни програми. 
Ресурсите за 2020 г. произтичат от 
увеличаването на средствата за 
икономическо социално и териториално 
сближаване в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г., докато ресурсите за 2021 и 
2022 г. произтичат от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване. 
Част от глобалните средства следва да 
се разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията. Комисията следва да 
определи разпределението на 
оставащите допълнителни средства за 
всяка държава членка чрез метод на 
разпределение въз основа на последните 
налични обективни статистически данни 
за сравнителното благосъстояние на 
държавите членки и степента на 

(5) Следва да се осигури 
допълнителна извънредна сума в размер 
на 58 272 800 000 EUR (по текущи цени) 
за поемане на бюджетни задължения от 
структурните фондове по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за 2020, 2021 и 2022 г., за да 
бъдат подпомогнати най-силно 
засегнатите държави членки и региони 
при преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, или при подготовката за 
екологично, цифрово, социално и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката, заетостта и 
обществото предвид бързото 
разполагане на ресурси за реалната 
икономика чрез съществуващите 
оперативни програми. Ресурсите за 
2020 г. произтичат от увеличаването на 
средствата за икономическо социално и 
териториално сближаване в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г., докато 
ресурсите за 2021 и 2022 г. произтичат 
от Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване. Част от глобалните 
средства следва да се разпределят за 
техническа помощ, предоставяна по 
инициатива на Комисията. Комисията 
следва да определи разпределението на 
оставащите допълнителни средства за 
всяка държава членка чрез метод на 
разпределение въз основа на последните 
налични обективни статистически данни 
за сравнителното благосъстояние на 
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въздействието на настоящата криза 
върху тяхната икономика и общество. 
Методът на разпределение следва да 
предвиди специална допълнителна сума 
за най-отдалечените региони, предвид 
специфичната уязвимост на техните 
икономики и общества. За да отразява 
променящия се характер на последиците 
от кризата, разбивката следва да бъде 
преразгледана през 2021 г. въз основа на 
същия метод на разпределение, като се 
използват най-новите статистически 
данни на разположение към 19 
октомври 2021 г., за да бъде 
разпределен траншът от допълнителни 
средства за 2022 г.

държавите членки и статистическите 
данни, включително данните за 
равенството, за степента на 
въздействието на настоящата криза 
върху тяхната икономика и общество, 
като постави специален акцент върху 
най-нуждаещите се, например 
бездомните и живеещите в обособени 
институции, които традиционно не 
се обхващат от статистическите 
служби на държавите членки; за тази 
цел следва да се събират подходящи и 
сравними данни с участието на 
неправителствени организации 
(НПО), работещи в областта на 
бедността и социалното изключване. 
Методът на разпределение следва да 
предвиди специална допълнителна сума 
за най-отдалечените региони, предвид 
специфичната уязвимост на техните 
икономики и общества. За да отразява 
променящия се характер на последиците 
от кризата, разбивката следва да бъде 
преразгледана през 2021 г. въз основа на 
същия метод на разпределение, като се 
използват най-новите статистически 
данни и данни за равенството на 
разположение към 19 октомври 2021 г., 
за да бъде разпределен траншът от 
допълнителни средства за 2022 г.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се осигури максимална 
гъвкавост на държавите членки по 
отношение на адаптирането на 
действията за възстановяване след кризи 
в контекста на пандемията от COVIDM-
19 или подготовката за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката, разпределението следва да 
се определи от Комисията на равнището 
на държавите членки. Освен това следва 

(7) С цел да се осигури достатъчна 
гъвкавост на държавите членки по 
отношение на адаптирането на 
действията за възстановяване след кризи 
в контекста на пандемията от COVID-19 
или подготовката за екологично, 
цифрово, социално и устойчиво 
възстановяване на икономиката, 
заетостта и обществото, 
разпределението следва да се определи 
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да се предвиди и възможността за 
използване на допълнителни средства за 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица. В допълнение е необходимо да се 
определят тавани за отпускането на 
средства за техническа помощ по 
инициатива на държавите членки, като в 
същото време на държавите членки се 
осигурява максимална гъвкавост по 
отношение на тяхното разпределяне в 
рамките на оперативните програми, 
подпомагани от ЕФРР или ЕСФ. Следва 
да се поясни, че не е необходимо да се 
спазва минималният дял на ЕСФ за 
допълнителните средства. Като се 
има предвид очакваното бързо 
изразходване на допълнителните 
средства, бюджетните задължения, 
свързани с тези допълнителни средства, 
следва да бъдат отменени едва при 
приключването на оперативните 
програми.

от Комисията на равнището на 
държавите членки. Освен това следва да 
се предвиди и възможността за 
използване на допълнителни средства за 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица. В допълнение е необходимо да се 
определят тавани за отпускането на 
средства за техническа помощ по 
инициатива на държавите членки, като в 
същото време на държавите членки се 
осигурява достатъчна гъвкавост по 
отношение на тяхното разпределяне в 
рамките на оперативните програми, 
подпомагани от ЕФРР или ЕСФ. Като се 
има предвид очакваното бързо 
изразходване на допълнителните 
средства, бюджетните задължения, 
свързани с тези допълнителни средства, 
следва да бъдат отменени едва при 
приключването на оперативните 
програми.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се допълнят вече 
съществуващите действия в обхвата на 
подкрепата от ЕФРР, разширен с 
регламенти (ЕС) 2020/460 и (ЕС) 
2020/558 на Европейския парламент и 
на Съвета5, държавите членки следва да 
продължат да имат правото да ползват 
допълнителните средства предимно за 
инвестиции в продукти и услуги в 
областта на здравните услуги, за 
предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, както и под 
формата на операции, допринасящи за 
прехода към цифрова и зелена 
икономика, инфраструктура, която 
осигурява основни услуги за 
гражданите или мерки за 

(9) За да се допълнят вече 
съществуващите действия в обхвата на 
подкрепата от ЕФРР, разширен с 
регламенти (ЕС) 2020/460 и (ЕС) 
2020/558 на Европейския парламент и 
на Съвета5, държавите членки следва да 
продължат да имат правото да ползват 
допълнителните средства предимно за 
инвестиции в продукти и услуги в 
областта на здравните услуги за всички, 
за предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, по-специално в 
микропредприятията и малките 
предприятия, както и под формата на 
операции, допринасящи за прехода към 
цифрова и зелена икономика, 
инфраструктура, която осигурява 
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икономическа подкрепа за регионите, 
които са най-зависими от най-силно 
засегнатите от кризата сектори. Следва 
да бъде предоставяна и техническа 
помощ. Целесъобразно е 
допълнителните средства да са насочени 
изключително към новата тематична цел 
„Подкрепа за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката“, която следва също така 
да представлява отделен инвестиционен 
приоритет, за да се създадат условия за 
опростено програмиране и използване 
на допълнителните средства.

недискриминиращи основни услуги за 
хората, включително в селските 
райони, или мерки за икономическа 
подкрепа за регионите, които са най-
зависими от най-силно засегнатите от 
кризата сектори, както и за 
подпомагане на най-нуждаещите се. 
Следва да бъде предоставяна и 
техническа помощ. Целесъобразно е 
допълнителните средства да са насочени 
изключително към новата тематична цел 
„Подкрепа за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово, 
социално и устойчиво възстановяване 
на икономиката, заетостта и 
обществото“, която следва също така 
да представлява отделен инвестиционен 
приоритет, за да се създадат условия за 
опростено програмиране и използване 
на допълнителните средства.

__________________ __________________
5 Регламент (ЕС) 2020/460 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 март 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във 
връзка със специални мерки за 
мобилизиране на инвестиции в 
системите на здравеопазване на 
държавите членки и в други сектори на 
техните икономики в отговор на 
избухването на COVID-19 
(Инвестиционна инициатива в отговор 
на коронавируса) (ОВ L 99, 31.3.2020 г., 
стр. 5); Регламент (ЕС) 2020/558 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) 
№ 1303/2013 по отношение на 
специалните мерки за предоставяне на 
изключителна гъвкавост за използване 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове в отговор на 
избухването на COVID-19 (ОВ L 130, 
23.4.2020 г., стр. 1).

5 Регламент (ЕС) 2020/460 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 март 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във 
връзка със специални мерки за 
мобилизиране на инвестиции в 
системите на здравеопазване на 
държавите членки и в други сектори на 
техните икономики в отговор на 
избухването на COVID-19 
(Инвестиционна инициатива в отговор 
на коронавируса) (ОВ L 99, 31.3.2020 г., 
стр. 5); Регламент (ЕС) 2020/558 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) 
№ 1303/2013 по отношение на 
специалните мерки за предоставяне на 
изключителна гъвкавост за използване 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове в отговор на 
избухването на COVID-19 (ОВ L 130, 
23.4.2020 г., стр. 1).
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) По ЕСФ държавите членки 
следва предимно да използват 
допълнителните средства в помощ на 
запазването на заетостта, включително 
чрез схеми за заетост с намалено 
работно време и подкрепа за 
самостоятелно заети лица, създаване на 
работни места, по-специално за хора в 
уязвимо положение, подпомагане на 
мерки за младежка заетост, образование 
и обучение, за развитие на умения и за 
подобряване на достъпа до социални 
услуги от общ интерес, включително за 
децата. Следва да се поясни, че в 
настоящите извънредни обстоятелства 
подкрепата за схеми за заетост с 
намалено работно време за работници и 
самостоятелно заети лица в контекста на 
пандемията от COVID-19 може да бъде 
предоставена дори когато тази подкрепа 
не е съчетана с активни мерки на пазара 
на труда, освен ако тези мерки са 
наложени от националното 
законодателство. Подкрепата на Съюза 
за тези схеми за заетост с намалено 
работно време следва да бъде 
ограничена във времето.

(10) По ЕСФ държавите членки 
следва предимно да използват 
допълнителните средства в помощ на 
социалното приобщаване и 
изкореняването на бедността, със 
специален акцент върху детската 
бедност, запазването на заетостта, 
включително чрез схеми за заетост с 
намалено работно време, осигуряващи 
доходи над прага на бедността, и 
подкрепа за самостоятелно заети лица, 
създаване на работни места, по-
специално за хора в уязвимо положение, 
подпомагане на мерки за младежка 
заетост, приобщаващо образование и 
обучение, за развитие на умения, 
особено за групите в неравностойно 
положение и лицата, полагащи 
грижи, и за подобряване на равния и 
всеобщ достъп до приобщаващи, 
достъпни и висококачествени услуги, 
в т.ч. здравни и социални услуги от 
общ интерес, включително за децата, 
възрастните хора и хората с 
увреждания. Следва да се поясни, че в 
настоящите извънредни обстоятелства 
подкрепата за схеми за заетост с 
намалено работно време за работници и 
самостоятелно заети лица в контекста на 
пандемията от COVID-19 може да бъде 
предоставена дори когато тази подкрепа 
не е съчетана с активни мерки на пазара 
на труда, освен ако тези мерки са 
наложени от националното 
законодателство. Подкрепата на Съюза 
за тези схеми за заетост с намалено 
работно време следва да бъде 
ограничена във времето и следва да 
бъде обвързана с условие за запазване 
на същото равнище на условия и 
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права на труд и заетост, 
включително закрила срещу 
съкращения и намаляване на 
заплатите, и за липса на премии за 
ръководителите или на дивиденти за 
акционерите. Тъй като се използват 
публични средства за запазване на 
равнищата на заетост, 
получателите на подкрепа от Съюза 
не следва да са базирани в юрисдикция, 
посочена в приложение I към 
заключенията на Съвета относно 
преразгледания списък на ЕС на 
юрисдикциите, неоказващи 
съдействие за данъчни цели1a, и не 
следва да нарушават колективното 
договаряне, участието на 
работниците или съвместното 
определяне в процесите на вземане на 
решения в предприятията в 
съответствие с националното право 
и практика.
____________________________
1a ОВ С 64, 27.2.2020 г., стp. 8.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки следва да 
разполагат с гъвкавост за 
разпределението на допълнителните 
средства към новите специални 
оперативни програми или новите 
приоритетни оси в рамките на 
съществуващите програми. За да се даде 
възможност за бързо изпълнение, само 
вече определените органи по 
съществуващите оперативни програми, 
получаващи подкрепа от ЕФРР, ЕСФ 
или Кохезионния фонд, могат да бъдат 
определяни за новите специални 
оперативни програми. Не следва да се 
изисква предварителна оценка от 

(12) Държавите членки следва да 
разполагат с гъвкавост за 
разпределението на допълнителните 
средства към новите специални 
оперативни програми или новите 
приоритетни оси в рамките на 
съществуващите програми. За да се даде 
възможност за бързо изпълнение, само 
вече определените органи по 
съществуващите оперативни програми, 
получаващи подкрепа от ЕФРР, ЕСФ 
или Кохезионния фонд, могат да бъдат 
определяни за новите специални 
оперативни програми. Не следва да се 
изисква предварителна оценка от 
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държавите членки, а елементите, 
изисквани за подаване на оперативната 
програма за одобрение от Комисията, 
следва да са ограничени.

държавите членки, а елементите, 
изисквани за подаване на оперативната 
програма за одобрение от Комисията, 
следва да са ограничени. REACT-EU 
обаче не следва да подкрепя действия, 
които допринасят за сегрегация или 
социално изключване или осигуряват 
доход под прага на бедността на 
държавите членки. Аспектите на 
равенството между половете следва 
да бъде вземани под внимание във 
всички изпълнявани програми през 
цялото време на тяхната подготовка, 
изпълнение, мониторинг и оценка. 
Освен това в съответствие с член 21 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз всяка форма на 
дискриминация, основана по-
специално на пол, раса, цвят на 
кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, 
политически или други мнения, 
принадлежност към национално 
малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, е забранена 
при изпълнението на REACT-EU.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се даде възможност на 
държавите членки бързо да използват 
допълнителните средства за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката в 
рамките на настоящия програмен 
период, е обосновано — в 
изключителни случаи — държавите 
членки да бъдат освободени от 

(14) За да се даде възможност на 
държавите членки бързо да използват 
допълнителните средства за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката в 
рамките на настоящия програмен 
период, е обосновано — в 
изключителни случаи — държавите 
членки да бъдат освободени от 



PE654.026v02-00 58/101 RR\1212778BG.docx

BG

задължението да спазват предварителни 
условия и изисквания относно резерва 
за изпълнение, прилагането на рамката 
за изпълнение, тематичната 
концентрация, както и по отношение на 
праговете, установени за устойчиво 
градско развитие по линия на ЕФРР, и 
изискванията относно изготвянето на 
комуникационна стратегия за 
допълнителните средства. Въпреки това 
до 31 декември 2024 г. е необходимо 
държавите членки да направят поне 
една оценка на ефикасността, 
ефективността и въздействието на 
допълнителните средства, както и на 
приноса им за постигането на целите на 
новата специална тематична цел. За да 
се улесни достъпа до сравнима 
информация на равнището на Съюза, 
държавите членки се насърчават да 
използват специфичните показатели за 
програмите, предоставени от 
Комисията. Освен това, при 
изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта, 
държавите членки и управляващите 
органи следва да увеличат видимостта 
на извънредните мерки и средствата, 
предвидени от Съюза, по-специално 
като обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства.

задължението да спазват предварителни 
условия и изисквания относно резерва 
за изпълнение, прилагането на рамката 
за изпълнение, тематичната 
концентрация, както и по отношение на 
праговете, установени за устойчиво 
градско развитие по линия на ЕФРР, и 
изискванията относно изготвянето на 
комуникационна стратегия за 
допълнителните средства. Въпреки това 
до 31 декември 2024 г. е необходимо 
държавите членки да направят поне 
една оценка на приобщаването, 
ефикасността, ефективността и 
въздействието на допълнителните 
средства, както и на приноса им за 
постигането на целите на новата 
специална тематична цел. За да се 
улесни достъпа до сравнима 
информация на равнището на Съюза, 
държавите членки се насърчават да 
използват специфичните показатели за 
програмите, предоставени от 
Комисията. Освен това, при 
изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта, 
държавите членки и управляващите 
органи следва да увеличат видимостта 
на извънредните мерки и средствата, 
предвидени от Съюза, по-специално 
като обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се позволи насочването на (15) За да се позволи насочването на 
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тези допълнителни средства към 
географските райони, където те са най-
необходими, като извънредна мярка и 
без да се засягат общите правила за 
разпределяне на средствата от 
структурните фондове, допълнителните 
средства, разпределени на ЕФРР и ЕСФ, 
следва да не се разпределят по 
категории региони. От държавите 
членки обаче се очаква да вземат 
предвид различните регионални нужди 
и равнища на развитие, за да се 
гарантира, че акцентът ще остане върху 
по-слабо развитите региони в 
съответствие с целите за икономическо, 
социално и териториално сближаване 
съгласно предвиденото в член 173 от 
ДФЕС. Държавите членки следва също 
така да включат местните и 
регионалните органи, както и 
съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, съгласно принципите на 
партньорство.

тези допълнителни средства към 
географските райони, където те са най-
необходими, като извънредна мярка и 
без да се засягат общите правила за 
разпределяне на средствата от 
структурните фондове, допълнителните 
средства, разпределени на ЕФРР и ЕСФ, 
следва да не се разпределят по 
категории региони. От държавите 
членки обаче се очаква да вземат 
предвид различните регионални нужди, 
възникнали поради въздействието на 
пандемията от COVID-19, както и 
различните равнища на развитие, за да 
се гарантира, че акцентът ще остане 
върху по-слабо развитите региони в 
съответствие с целите за икономическо, 
социално и териториално сближаване 
съгласно предвиденото в член 173 от 
ДФЕС. Държавите членки следва също 
така да включат местните и 
регионалните органи и социалните 
партньори, както и съответните 
организации, представляващи 
гражданското общество, включително 
НПО и организациите, работещи в 
областта на бедността, социалното 
приобщаване, равенството между 
половете и недискриминацията, 
съгласно принципите на партньорство.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид неотложния характер на 
ситуацията, породена от пандемията от 
COVID-19, настоящият регламент 
следва да влезе в сила в деня след деня 
на публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.

(Не се отнася до българския текст.)
 

Изменение 12



PE654.026v02-00 60/101 RR\1212778BG.docx

BG

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид пандемията от 
COVID-19 и необходимостта от 
незабавни действия в отговор на 
настъпилата здравна криза се налага 
да се използва изключението от 
осемседмичния срок, посочен в член 4 
от Протокол № 1 относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз, приложен към 
Договора за Европейския съюз, към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и към Договора за 
създаване на Европейската общност 
за атомна енергия.

заличава се

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 86, параграф 2 и 
член 136, параграф 1 бюджетните 
задължения, свързани с допълнителните 
средства, се отменят съгласно 
правилата за приключването на 
програмите.

Чрез дерогация от член 86, параграф 2 и 
член 136, параграф 1 бюджетните 
задължения, свързани с допълнителните 
средства, се отменят на 31 декември 
2024 г.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
 Член 92б – параграф 5 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка разпределя 
допълнителните средства, които са на 

Всяка държава членка разпределя 
допълнителните средства, които са на 
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разположение за програмиране по ЕФРР 
и ЕСФ, към оперативните програми.

разположение за програмиране по ЕФРР 
и ЕСФ, към оперативните програми. 
Делът на ЕСФ не следва да бъде 
намален под текущото правно 
задължение от 23,1%.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 92, параграф 7 
може също така да се предложи дял от 
допълнителните средства да бъде 
използван, за да се увеличи подкрепата 
за Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (FEAD) преди 
или едновременно с разпределянето на 
средствата към ЕФРР и ЕСФ.

Чрез дерогация от член 92, параграф 7 
може също така да се предложи дял от 
допълнителните средства да бъде 
използван, за да се увеличи подкрепата 
за Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (FEAD) и 
инициативата за младежка заетост 
(ИМЗ) преди или едновременно с 
разпределянето на средствата към ЕФРР 
и ЕСФ. Този дял възлиза на най-малко 
3% от допълнителните средства, за 
да се осигури минимална сума за 
подпомагане на най-нуждаещите се, 
които са били засегнати в 
безпрецедентна и непропорционална 
степен от кризата с COVID-19.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

След първоначалното им разпределение 
допълнителните средства могат, при 
искане на държава членка за изменение 
на оперативна програма съгласно 
член 30, параграф 1, да бъдат 
прехвърлени между ЕФРР и ЕСФ, 

След първоначалното им разпределение 
допълнителните средства могат, при 
искане на държава членка за изменение 
на оперативна програма съгласно 
член 30, параграф 1, да бъдат 
прехвърлени между ЕФРР и ЕСФ, 
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независимо от процентите, посочени в 
член 92, параграф 1, букви а), б) и в).

независимо от процентите, посочени в 
член 92, параграф 1, букви а), б) и в), 
стига делът на ЕСФ да не пада под 
23,1%.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията, определени в член 92, 
параграф 4, не се прилагат за 
първоначално разпределение на 
средствата, нито за техните 
последващи прехвърляния.

заличава се

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на ЕФРР допълнителните 
средства се използват предимно за 
подкрепа на инвестиции в продукти и 
услуги в областта на здравните услуги, 
за предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, както и на 
инвестиции, допринасящи за прехода 
към цифрова и зелена икономика, 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги за 
гражданите, или мерки за 
икономическа подкрепа за регионите, 
които са най-зависими от най-силно 
засегнатите от кризата сектори.

По отношение на ЕФРР допълнителните 
средства се използват предимно за 
подкрепа на инвестиции в продукти и 
услуги в областта на здравните услуги 
за всички, за предоставянето на 
подкрепа под формата на работен 
капитал или на инвестиции в МСП, 
както и на инвестиции, допринасящи за 
прехода към цифрова и зелена 
икономика, инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
недискриминиращи основни услуги за 
хората, или мерки за икономическа 
подкрепа за регионите, които са най-
зависими от най-силно засегнатите от 
кризата сектори.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За ЕСФ допълнителните средства се 
използват предимно за подкрепа на 
схеми за заетост с намалено работно 
време и на самостоятелно заети лица, 
дори когато тази подкрепа не е съчетана 
с активни мерки на пазара на труда, 
освен ако тези мерки са наложени от 
националното законодателство. 
Допълнителните средства също така 
подкрепят създаването на работни 
места, по-специално за хора в уязвимо 
положение, мерки за младежка заетост, 
образование и обучение, развитие на 
умения, по-конкретно за предоставянето 
на подкрепа за двойния преход към 
зелена и цифрова икономика, и за 
подобряване на достъпа до социални 
услуги от общ интерес, включително за 
децата.

За ЕСФ допълнителните средства се 
използват предимно за подкрепа на 
социалното приобщаване и 
изкореняването на бедността, със 
специален акцент върху детската 
бедност, запазването на заетостта, 
включително чрез схеми за заетост с 
намалено работно време, осигуряващи 
доходи над прага на бедността в 
държавите членки, и подкрепа на 
самостоятелно заети лица, дори когато 
тази подкрепа не е съчетана с активни 
мерки на пазара на труда, освен ако тези 
мерки са наложени от националното 
законодателство. Допълнителните 
средства също така подкрепят 
създаването на качествени работни 
места, по-специално за хора в уязвимо 
положение, мерки за младежка заетост, 
приобщаващо образование през целия 
живот, индивидуализирано 
преквалифициране и обучение, 
развитие на умения, по-конкретно за 
групите в неравностойно положение 
и лицата, полагащи грижи, 
предоставянето на подкрепа за 
справедливия преход към зелена и 
цифрова икономика, както и за 
прехода към устойчива заетост, и за 
подобряване на равен и всеобщ достъп 
до приобщаващи, достъпни и 
висококачествени услуги, 
включително здравни услуги и 
социални услуги от общ интерес, 
включително за децата, възрастните 
хора и лицата с увреждания. 
Подкрепата на Съюза за тези схеми 
за заетост с намалено работно време 
следва е ограничена във времето и е 
обвързана с условие за запазване на 
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същото равнище на условия и права 
на труд и заетост, включително 
закрила срещу съкращения и 
намаляване на заплатите. 
Получателите на подкрепа от Съюза 
не плащат премии на 
ръководителите или дивиденти на 
акционерите, не са базирани в 
юрисдикция, посочена в приложение I 
към заключенията на Съвета относно 
преразгледания списък на ЕС на 
юрисдикциите, неоказващи 
съдействие за данъчни цели1a, и не 
нарушават колективното договаряне, 
участието на работниците или 
съвместното определяне в процесите 
на вземане на решения в 
предприятията в съответствие с 
националното право и практика.
________________________________
1a ОВ С 64, 27.2.2020 г., стp. 8.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на техническата помощ, 
посочена в параграф 6, и на 
допълнителните средства, използвани за 
ФЕПНЛ и посочени в параграф 5, седма 
алинея, с допълнителните средства се 
подкрепят операции по новата 
тематична цел „Подкрепа за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката“, която допълва 
тематичните цели, определени в член 9.

С изключение на техническата помощ, 
посочена в параграф 6, и на 
допълнителните средства, използвани за 
ФЕПНЛ и ИМЗ и посочени в 
параграф 5, седма алинея, с 
допълнителните средства се подкрепят 
операции по новата тематична цел 
„Подкрепа за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово, 
социално и устойчиво възстановяване 
на икономиката, заетостта и 
обществото“, която допълва 
тематичните цели, определени в член 9.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 26, параграф 4 
може да бъде изготвена нова специална 
оперативна програма от държавите 
членки по новата тематична цел, 
посочена в параграф 10. Не се изисква 
посочената в член 55 предварителна 
оценка.

Чрез дерогация от член 26, параграф 4 
може да бъде изготвена нова специална 
оперативна програма от държавите 
членки по новата тематична цел, 
посочена в параграф 9. Не се изисква 
посочената в член 55 предварителна 
оценка.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Елементите, определени в член 96, 
параграф 2, буква б), първа алинея, 
подточки v) и vii), член 96, параграф 4, 
член 96, параграф 6, букви б) и в) и член 
96, параграф 7, не се изискват за 
подобна нова оперативна програма. 
Определените в член 96, параграф 3 
елементи се изискват само когато е 
предоставена съответната подкрепа.

Елементите, определени в член 96, 
параграф 2, буква б), първа алинея, 
подточки v) и vii) и член 96, параграф 6, 
букви б) и в), не се изискват за подобна 
нова оперативна програма. 
Определените в член 96, параграф 3 
елементи се изискват само когато е 
предоставена съответната подкрепа.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 11 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 56, параграф 3 и 
член 114, параграф 2 държавите членки 
гарантират, че до 31 декември 2024 г. 
ще бъде извършена поне една оценка на 
използването на допълнителните 
средства, за да се оцени тяхната 
ефективност, ефикасност, въздействие и 
по какъв начин те са допринесли за 
тематичната цел, посочена в параграф 
10 от настоящия член.

Чрез дерогация от член 56, параграф 3 и 
член 114, параграф 2 държавите членки 
гарантират, че до 31 декември 2024 г. 
ще бъде извършена поне една оценка на 
използването на допълнителните 
средства, за да се оцени тяхното 
приобщаване, ефективност, ефикасност, 
въздействие и по какъв начин те са 
допринесли за тематичната цел, 
посочена в параграф 10 от настоящия 
член.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. Всички програми, изпълнявани 
по REACT-EU, гарантират равенство 
между половете и равни 
възможности за всички без 
дискриминация.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 12 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дерогацията, предвидена в 
член 65, параграф 10, втора алинея, с 
която се определя дата на 
допустимост 1 февруари 2020 г. за 
операции за насърчаване на 
капацитета за реагиране при кризи в 
контекста на пандемията от COVID-

заличава се
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните 
допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Докладчик по становище: Карло Реслер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Като цяло докладчикът счита, че предложението се основава на две предходни 
предложения, свързани с политиката на сближаване, Инвестиционната инициатива в 
отговор на коронавируса (CRII) и Инвестиционната инициатива в отговор на 
коронавируса – плюс (CRII +), които бяха приети неотдавна от съзаконодателите. 
Следователно той подкрепя предложението за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 (Регламента за общоприложимите разпоредби), за да се гарантира, че за 
държавите членки ще продължат да се осигуряват извънредни допълнителни средства от 
структурните фондове с цел подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, 
предизвикана от пандемията от COVID-19 за географските райони на Европа, чиято 
икономика и работни места са по-тежко засегнати, и за подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Той предлага няколко изменения с цел увеличаване на гъвкавостта за държавите членки, 
например при използването на средствата за периода след 2022 г. или за бързо прилагане 
на някоя програма.

Той приветства факта, че държавите членки ще могат да разпределят допълнителните 
средства между ЕФРР и ЕСФ чрез планиране на средствата, без никакви ограничения. Те 
също така ще могат да използват част от тези допълнителни средства за ФЕПНЛ. Тези 
средства ще бъдат разпределени по една или повече специални отделни приоритетни оси 
в рамките на съществуващи програми чрез искане за изменение на съответните програми 
или по нова специална програма чрез изготвяне и представяне на нова оперативна 
програма.

Той е съгласен с това допълнителните средства да могат да се използват единствено за 
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операции в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от 
пандемията от COVID-19, или за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката чрез инвестиции в операции с принос за прехода към 
цифрова и екологосъобразна икономика по нова тематична цел, допълваща тематичните 
цели, определени в член 9, както и за техническа помощ. 

За да се компенсират предложените възможности за гъвкавост, той предлага да се 
повиши качеството на докладването, което да позволи упражняването на подходящ и 
постоянен контрол върху редовността и въздействието. Постигането на целите на 
инициативата REACT-EU, ефикасността при използването на ресурсите, видовете 
финансирани дейности, бенефициентите и крайните получатели на финансовите 
средства и европейската добавена стойност на инициативата за подпомагане на 
икономическото възстановяване следва да бъдат изяснени, за да се осигури полезен 
принос за бъдещото планиране на политиката на сближаване. Това следва да бъде 
еднакво важно, независимо дали разпределените финансови средства идват от 
традиционния бюджет на ЕС или от инструмента за възстановяване (Next generation 
EU), под формата на външни целеви приходи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе 
предвид следните изменения:

Изменение1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите членки бяха 
изправени пред безпрецедентна 
кризисна ситуация вследствие 
пандемията от COVID-19. Кризата 
възпрепятства растежа в държавите 
членки, което от своя страна утежнява 
сериозния недостиг на ликвидност, 
дължащ се на внезапното и рязко 
нарастване на необходимите публични 
инвестиции в националните системи на 
здравеопазването и в други сектори на 
икономиките на държавите членки. Това 
доведе до извънредна ситуация, чието 
преодоляване налага специални мерки.

(1) Държавите членки бяха 
изправени пред безпрецедентна 
пандемична и социално-икономическа 
кризисна ситуация вследствие на 
COVID-19. Кризата възпрепятства 
растежа в държавите членки, което от 
своя страна утежнява сериозния 
недостиг на ликвидност, дължащ се на 
внезапното и рязко нарастване на 
необходимите публични инвестиции в 
националните системи на 
здравеопазването и в други сектори на 
икономиките на държавите членки и за 
смекчаване на последиците от 
социалната криза. Това доведе до 
извънредна ситуация, чието 
преодоляване налага специални мерки 
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за подкрепа на дългосрочното 
възстановяване и създаването на 
качествени и трайни работни места.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регламенти (ЕС) № 1303/2013 и 
(ЕС) № 1301/2013 вече бяха изменени 
на 30 март 2020 г. в отговор на кризата, 
за да се осигури повече гъвкавост при 
изпълнението на оперативните 
програми, подпомагани от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
Кохезионния фонд („фондовете“), както 
и от Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР). Тъй като 
сериозните отрицателни последици за 
икономиката и обществото на целия ЕС 
обаче се задълбочиха, и двата 
регламента бяха изменени отново на 23 
април 2020 г., за да се предвиди 
извънредна допълнителна гъвкавост, 
която да позволи на държавите членки 
да се съсредоточат върху необходимия 
отговор на безпрецедентната криза, като 
за целта бяха подобрени възможностите 
за мобилизиране на неусвоената 
подкрепа от фондовете и опростени 
процедурните изисквания, свързани с 
изпълнението и одитите на програмите.

(2) Регламенти (ЕС) № 1303/2013 и 
(ЕС) № 1301/2013 вече бяха изменени 
на 30 март 2020 г. в отговор на кризата, 
за да се осигури повече гъвкавост при 
изпълнението на оперативните 
програми, подпомагани от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
Кохезионния фонд („фондовете“), както 
и от Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР). Тъй като 
сериозните отрицателни последици за 
икономиката и обществото на целия ЕС 
обаче се задълбочиха, и двата 
регламента бяха изменени отново на 23 
април 2020 г., за да се предвиди 
извънредна допълнителна гъвкавост, 
която да позволи на държавите членки 
да се съсредоточат върху необходимия 
отговор на безпрецедентната криза, като 
за целта бяха подобрени възможностите 
за мобилизиране на неусвоената 
подкрепа от фондовете и опростени 
процедурните изисквания, свързани с 
изпълнението и одитите на програмите. 
Тази гъвкавост е временна и е 
свързана единствено с реакцията по 
отношение на COVID-19.



RR\1212778BG.docx 73/101 PE654.026v02-00

BG

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие с Регламент 
[Европейски инструмент за 
възстановяване] и в рамките на 
определените в него средства следва да 
се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на европейските 
инвестиционни и структурни фондове, 
за да се преодолее безпрецедентното 
въздействие на кризата, предизвикана от 
COVID-19. Подобни допълнителни 
средства следва да се използват, за да 
се осигури спазването на сроковете, 
предвидени в Регламент [Европейски 
инструмент за възстановяване]. 
Освен това чрез преразглеждане на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. следва да се 
осигурят допълнителни средства за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване.

(4) В съответствие с Регламент 
[Европейски инструмент за 
възстановяване] и в рамките на 
определените в него средства следва да 
се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на европейските 
инвестиционни и структурни фондове, 
за да се преодолее безпрецедентното 
въздействие на кризата, предизвикана от 
COVID-19. Освен това чрез 
преразглеждане на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. следва да се осигурят 
допълнителни средства за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Следва да се осигури 
допълнителна извънредна сума в размер 
на 58 272 800 000 EUR (по текущи 
цени) за поемане на бюджетни 
задължения от структурните фондове по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ за 2020, 2021 и 2022 г., за да 
бъдат подпомогнати най-силно 
засегнатите държави членки и региони 
при преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, или при подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 

(5) Следва да се осигури 
допълнителна извънредна сума в размер 
на 54 806 498 104 EUR (по цени от 
2018 г.) за поемане на бюджетни 
задължения от структурните фондове по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ за 2020, 2021 и 2022 г. и, когато 
това е обосновано от дадена държава 
членка, също така и за 2023 и 2024 г., 
за да бъдат подпомогнати най-силно 
засегнатите държави членки и региони 
при преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
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възстановяване на икономиката, 
предвид бързото разполагане на ресурси 
за реалната икономика чрез 
съществуващите оперативни програми. 
Ресурсите за 2020 г. произтичат от 
увеличаването на средствата за 
икономическо социално и териториално 
сближаване в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г., докато ресурсите за 2021 и 2022 
г. произтичат от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване. 
Част от глобалните средства следва да 
се разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията. Комисията следва да 
определи разпределението на 
оставащите допълнителни средства за 
всяка държава членка чрез метод на 
разпределение въз основа на последните 
налични обективни статистически данни 
за сравнителното благосъстояние на 
държавите членки и степента на 
въздействието на настоящата криза 
върху тяхната икономика и общество. 
Методът на разпределение следва да 
предвиди специална допълнителна сума 
за най-отдалечените региони, предвид 
специфичната уязвимост на техните 
икономики и общества. За да отразява 
променящия се характер на последиците 
от кризата, разбивката следва да бъде 
преразгледана през 2021 г. въз основа на 
същия метод на разпределение, като се 
използват най-новите статистически 
данни на разположение към 19 
октомври 2021 г., за да бъде 
разпределен траншът от допълнителни 
средства за 2022 г.

COVID-19, или при подготовката за 
екологично, цифрово, социално и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката, предвид бързото 
разполагане на ресурси за реалната 
икономика чрез съществуващите 
оперативни програми. Ресурсите за 2020 
г. произтичат от увеличаването с 5 
милиарда евро, под формата на 
бюджетни кредити за поети 
задължения, на средствата за 
икономическо социално и териториално 
сближаване в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г., докато ресурсите за 2021 и 2022 
г. и, където е приложимо – за 2023 и 
2024 г., произтичат от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване. 
Част от глобалните средства следва да 
се разпределят за техническа помощ, 
предоставяна по инициатива на 
Комисията. Комисията следва да 
определи в делегиран акт 
разпределението на оставащите 
допълнителни средства за всяка 
държава членка чрез метод на 
разпределение въз основа на последните 
налични обективни статистически данни 
за сравнителното благосъстояние на 
държавите членки и степента на 
въздействието на настоящата криза 
върху тяхната икономика и общество. 
Методът на разпределение следва да 
предвиди специална допълнителна сума 
за най-отдалечените региони, предвид 
специфичната уязвимост на техните 
икономики и общества. За да отразява 
променящия се характер на последиците 
от кризата, разбивката следва да бъде 
преразгледана през 2021 г. въз основа на 
същия метод на разпределение, като се 
използват най-новите статистически 
данни на разположение към 19 
октомври 2021 г., за да бъде 
разпределен траншът от допълнителни 
средства за 2022 г., и където е 
приложимо – траншовете за 2023 и 
2024 г.
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(Добавянето на думата „социално“ към 
думите „при преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, или при 
подготовката за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката“ се прилага в целия 
текст, включително в заглавието. 
Приемането й ще наложи съответните 
промени в целия текст).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По отношение на настоящия 
регламент се прилагат хоризонталните 
финансови правила, приети от 
Европейския парламент и Съвета 
съгласно член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
участници. Правилата, приети на 
основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 
Съюза в случай на всеобщи слабости по 
отношение на прилагането на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като зачитането 
на принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС.

(6) По отношение на настоящия 
регламент се прилагат хоризонталните 
финансови правила, приети от 
Европейския парламент и Съвета 
съгласно член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
участници. Правилата, приети на 
основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 
Съюза в случай на всеобщи слабости по 
отношение на прилагането на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като зачитането 
на принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС. Освен това 
гъвкавостта при разходването на 
средствата по линия на REACT-EU 
изисква специален контрол, който 
надхвърля самооценката на 
държавите членки, и трябва да бъде 
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подложена на контрол от страна на 
Комисията, Европейската служба за 
борба с измамите, Европейската 
прокуратура и Сметната палата.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се допълнят вече 
съществуващите действия в обхвата на 
подкрепата от ЕФРР, разширен с 
регламенти (ЕС) 2020/460 и (ЕС) 
2020/558 на Европейския парламент и 
на Съвета5, държавите членки следва да 
продължат да имат правото да ползват 
допълнителните средства предимно за 
инвестиции в продукти и услуги в 
областта на здравните услуги, за 
предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, както и под 
формата на операции, допринасящи за 
прехода към цифрова и зелена 
икономика, инфраструктура, която 
осигурява основни услуги за гражданите 
или мерки за икономическа подкрепа за 
регионите, които са най-зависими от 
най-силно засегнатите от кризата 
сектори. Следва да бъде предоставяна 
и техническа помощ. Целесъобразно е 
допълнителните средства да са насочени 
изключително към новата тематична цел 
„Подкрепа за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката“, която следва също така 
да представлява отделен инвестиционен 
приоритет, за да се създадат условия за 
опростено програмиране и използване 
на допълнителните средства.

(9) За да се допълнят вече 
съществуващите действия в обхвата на 
подкрепата от ЕФРР, разширен с 
регламенти (ЕС) 2020/460 и (ЕС) 
2020/558 на Европейския парламент и 
на Съвета5, държавите членки следва да 
продължат да имат правото да ползват 
допълнителните средства предимно за 
инвестиции в продукти и услуги в 
областта на здравните услуги, за 
предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, както и под 
формата на операции, допринасящи за 
прехода към цифрова и зелена 
икономика, инфраструктура, която 
осигурява основни услуги за 
гражданите, развитие на социална 
инфраструктура или мерки за 
икономическа подкрепа за регионите, 
които са най-зависими от най-силно 
засегнатите от кризата сектори. В 
процеса на изпълнение следва да се 
предоставя систематично 
техническа и административна 
помощ за всички нуждаещи се 
държави членки. Целесъобразно е 
допълнителните средства да са насочени 
изключително към новата тематична цел 
„Подкрепа за преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката“, която следва също така 
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да представлява отделен инвестиционен 
приоритет, за да се създадат условия за 
опростено програмиране и използване 
на допълнителните средства.

_________________ _________________
5 Регламент (ЕС) 2020/460 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 март 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във 
връзка със специални мерки за 
мобилизиране на инвестиции в 
системите на здравеопазване на 
държавите членки и в други сектори на 
техните икономики в отговор на 
избухването на COVID-19 
(Инвестиционна инициатива в отговор 
на коронавируса) (ОВ L 99, 31.3.2020 г., 
стр. 5); Регламент (ЕС) 2020/558 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 
1303/2013 по отношение на специалните 
мерки за предоставяне на изключителна 
гъвкавост за използване на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в отговор на 
избухването на COVID-19 (ОВ L 130, 
23.4.2020 г., стр. 1).

5 Регламент (ЕС) 2020/460 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 март 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във 
връзка със специални мерки за 
мобилизиране на инвестиции в 
системите на здравеопазване на 
държавите членки и в други сектори на 
техните икономики в отговор на 
избухването на COVID-19 
(Инвестиционна инициатива в отговор 
на коронавируса) (ОВ L 99, 31.3.2020 г., 
стр. 5); Регламент (ЕС) 2020/558 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 
1303/2013 по отношение на специалните 
мерки за предоставяне на изключителна 
гъвкавост за използване на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в отговор на 
избухването на COVID-19 (ОВ L 130, 
23.4.2020 г., стр. 1).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) По ЕСФ държавите членки 
следва предимно да използват 
допълнителните средства в помощ на 
запазването на заетостта, включително 
чрез схеми за заетост с намалено 
работно време и подкрепа за 
самостоятелно заети лица, създаване на 
работни места, по-специално за хора в 
уязвимо положение, подпомагане на 
мерки за младежка заетост, образование 

(10) По ЕСФ държавите членки 
следва предимно да използват 
допълнителните средства в помощ на 
запазването на заетостта, в това число в 
островните, отдалечените, селските 
и слабо населените райони, 
включително чрез схеми за заетост с 
намалено работно време и подкрепа за 
самостоятелно заети лица, създаване на 
работни места, по-специално за хора в 
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и обучение, за развитие на умения и за 
подобряване на достъпа до социални 
услуги от общ интерес, включително за 
децата. Следва да се поясни, че в 
настоящите извънредни обстоятелства 
подкрепата за схеми за заетост с 
намалено работно време за работници и 
самостоятелно заети лица в контекста на 
пандемията от COVID-19 може да бъде 
предоставена дори когато тази подкрепа 
не е съчетана с активни мерки на пазара 
на труда, освен ако тези мерки са 
наложени от националното 
законодателство. Подкрепата на Съюза 
за тези схеми за заетост с намалено 
работно време следва да бъде 
ограничена във времето.

уязвимо положение, подпомагане на 
мерки за младежка заетост, социално 
приобщаване, образование и обучение, 
за развитие на умения и за изкореняване 
на бедността, включително и 
детската бедност, и за подобряване 
на достъпа до универсални, 
приобщаващи, достъпни, евтини и 
висококачествени услуги, 
включително здравеопазване и 
социални услуги от общ интерес, 
насочени по-специално към 
създаването на устойчивост в 
сектора на грижите и детските 
грижи, както и за подобряване на 
достъпа до тях за уязвимите групи и 
децата. Следва да се поясни, че в 
настоящите извънредни обстоятелства 
подкрепата за схеми за заетост с 
намалено работно време за работници и 
самостоятелно заети лица в контекста на 
пандемията от COVID-19 може да бъде 
предоставена дори когато тази подкрепа 
не е съчетана с активни мерки на пазара 
на труда, освен ако тези мерки са 
наложени от националното 
законодателство. Подкрепата на Съюза 
за тези схеми за заетост с намалено 
работно време следва да бъде 
ограничена във времето.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Тъй като временното 
затваряне на границите между 
държавите членки доведе до 
значителни предизвикателства за 
трансграничните общности, 
държавите членки следва да 
използват поне 7% от 
допълнителните ресурси за подкрепа 
на трансгранични проекти, като 
използват съществуващи или 
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създават нови проекти за 
сътрудничество по линия на Interreg.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се гарантира, че 
държавите членки разполагат с 
достатъчно финансови средства за 
бързото изпълнение на действията за 
възстановяване след кризи в контекста 
на пандемията от COVID-19 и за 
подготовката за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката, е необходимо да се 
предостави по-голямо първоначално 
предварително финансиране за бързото 
изпълнение на действията, за които се 
отпускат допълнителните средства. 
Първоначалното предварително 
финансиране, което се изплаща, следва 
да гарантира, че държавите членки 
разполагат със средства, за да 
предоставят авансови плащания на 
бенефициерите, когато е необходимо, и 
бързо да възстановяват суми на 
бенефициерите след подаването на 
исканията за плащане.  

(11) С цел да се гарантира, че 
държавите членки разполагат с 
достатъчно финансови средства за 
бързото изпълнение на действията за 
възстановяване след кризи в контекста 
на пандемията от COVID-19 и 
социалните последици от нея и за 
подготовката за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката, е необходимо да се 
предостави по-голямо първоначално 
предварително финансиране или, 
където е приложимо, годишно 
предварително финансиране за 
бързото изпълнение на действията, за 
които се отпускат допълнителните 
средства. Първоначалното 
предварително финансиране, което се 
изплаща, следва да гарантира, че 
държавите членки разполагат със 
средства, за да предоставят авансови 
плащания на бенефициерите, когато е 
необходимо, и бързо да възстановяват 
суми на бенефициерите след подаването 
на исканията за плащане.  

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки следва да 
разполагат с гъвкавост за 
разпределението на допълнителните 
средства към новите специални 

(12) Държавите членки следва да 
разполагат с гъвкавост за 
разпределението на допълнителните 
средства към новите специални 
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оперативни програми или новите 
приоритетни оси в рамките на 
съществуващите програми. За да се даде 
възможност за бързо изпълнение, само 
вече определените органи по 
съществуващите оперативни програми, 
получаващи подкрепа от ЕФРР, ЕСФ 
или Кохезионния фонд, могат да бъдат 
определяни за новите специални 
оперативни програми. Не следва да се 
изисква предварителна оценка от 
държавите членки, а елементите, 
изисквани за подаване на оперативната 
програма за одобрение от Комисията, 
следва да са ограничени.

оперативни програми или новите 
приоритетни оси в рамките на 
съществуващите програми, след 
провеждане на консултации с 
регионалните и местните органи. За 
да се даде възможност за бързо 
изпълнение, само вече определените 
органи по съществуващите оперативни 
програми, получаващи подкрепа от 
ЕФРР, ЕСФ или Кохезионния фонд, 
могат да бъдат определяни за новите 
специални оперативни програми. Не 
следва да се изисква предварителна 
оценка от държавите членки, а 
елементите, изисквани за подаване на 
оперативната програма за одобрение от 
Комисията, следва да са ограничени, за 
да се осигури възможност за бързо 
одобряване на програмите и 
максимално съкращаване на времето 
за започване на дейност.

 

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се даде възможност на 
държавите членки бързо да използват 
допълнителните средства за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката в 
рамките на настоящия програмен 
период, е обосновано — в 
изключителни случаи — държавите 
членки да бъдат освободени от 
задължението да спазват предварителни 
условия и изисквания относно резерва 
за изпълнение, прилагането на рамката 
за изпълнение, тематичната 
концентрация, както и по отношение на 

(14) За да се даде възможност на 
държавите членки бързо да използват 
допълнителните средства за 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовката за 
екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката в 
рамките на настоящия програмен 
период, е обосновано — в 
изключителни случаи — държавите 
членки да бъдат освободени от 
задължението да спазват предварителни 
условия и изисквания относно резерва 
за изпълнение, прилагането на рамката 
за изпълнение, тематичната 
концентрация, както и по отношение на 
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праговете, установени за устойчиво 
градско развитие по линия на ЕФРР, и 
изискванията относно изготвянето на 
комуникационна стратегия за 
допълнителните средства. Въпреки 
това до 31 декември 2024 г. е 
необходимо държавите членки да 
направят поне една оценка на 
ефикасността, ефективността и 
въздействието на допълнителните 
средства, както и на приноса им за 
постигането на целите на новата 
специална тематична цел. За да се 
улесни достъпа до сравнима 
информация на равнището на Съюза, 
държавите членки се насърчават да 
използват специфичните показатели за 
програмите, предоставени от 
Комисията. Освен това, при 
изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта, 
държавите членки и управляващите 
органи следва да увеличат видимостта 
на извънредните мерки и средствата, 
предвидени от Съюза, по-специално 
като обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства.

праговете, установени за устойчиво 
градско развитие по линия на ЕФРР, и 
изискванията относно изготвянето на 
комуникационна стратегия за 
допълнителните средства. 
Следователно е оправдано да се 
подобрят начините на оценяване при 
изпълнението на дадена програма, за 
да се гарантира, че средствата на 
Съюза се изразходват ефективно за 
подкрепа на поставените цели, и по-
специално действията за 
преодоляване на кризата във връзка с 
пандемията от COVID-19 и 
подготовката за екологично, цифрово 
и устойчиво възстановяване на 
икономиката. До 31 декември 2023 г. и 
после отново до 31 декември 2025 г. 
Комисията следва да извърши оценка 
за ефикасността, ефективността и 
въздействието на допълнителните 
средства, както и за техния принос за 
постигане на целите на новата 
специална тематична цел. До 31 
декември 2024 г. или до 31 декември 
2026 г., когато са осигурени 
допълнителни средства за бюджетни 
задължения през 2023 и 2024 г., е 
необходимо държавите членки да 
направят поне една оценка на 
ефикасността, ефективността, 
приобщаването и въздействието на 
допълнителните средства, както и на 
приноса им за постигането на целите на 
новата специална тематична цел. В 
доклада следва да се посочи подробно 
подкрепата, получена по сектори и 
региони, както и крайните 
действителни собственици и 
размерът на получената помощ. За да 
се улесни достъпа до сравнима 
информация на равнището на Съюза, 
държавите членки използват 
специфичните показатели за 
програмите, предоставени от 
Комисията. Освен това, при 
изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта, 
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държавите членки и управляващите 
органи следва да увеличат видимостта 
на извънредните мерки и средствата, 
предвидени от Съюза, по-специално 
като обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се позволи насочването на 
тези допълнителни средства към 
географските райони, където те са най-
необходими, като извънредна мярка и 
без да се засягат общите правила за 
разпределяне на средствата от 
структурните фондове, допълнителните 
средства, разпределени на ЕФРР и ЕСФ, 
следва да не се разпределят по 
категории региони. От държавите 
членки обаче се очаква да вземат 
предвид различните регионални нужди 
и равнища на развитие, за да се 
гарантира, че акцентът ще остане 
върху по-слабо развитите региони в 
съответствие с целите за икономическо, 
социално и териториално сближаване 
съгласно предвиденото в член 173 от 
ДФЕС. Държавите членки следва също 
така да включат местните и 
регионалните органи, както и 
съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, съгласно принципите на 
партньорство.

(15) За да се позволи насочването на 
тези допълнителни средства към 
географските райони, където те са най-
необходими, като извънредна мярка и 
без да се засягат общите правила за 
разпределяне на средствата от 
структурните фондове, допълнителните 
средства, разпределени на ЕФРР и ЕСФ, 
следва да не се разпределят по 
категории региони. От държавите 
членки обаче се очаква да вземат 
предвид различните регионални нужди, 
възникнали поради въздействието на 
пандемията от COVID-19, както и 
различните равнища на развитие, за да 
се гарантира балансиран акцент върху 
по-слабо развитите региони в 
съответствие с целите за икономическо, 
социално и териториално сближаване 
съгласно предвиденото в член 173 от 
ДФЕС. Държавите членки следва също 
така да включат местните и 
регионалните органи, както и 
съответните организации, 
представляващи социалните 
партньори и гражданското общество, 
включително неправителствените 
организации и организациите, 
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отговарящи за насърчаването на 
социалното приобщаване, 
равенството между половете и 
недискриминацията, съгласно 
принципите на партньорство. При 
извършването на оценката за 
прилагането на REACT-EU 
Комисията следва да оцени степента 
на координация между националните 
органи и местните и регионалните 
органи във връзка с определянето на 
обхвата и размера на помощта, 
искана по линия на REACT-EU.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Предвид пандемията от 
COVID-19 и необходимостта от 
незабавни действия в отговор на 
настъпилата здравна криза се налага 
да се използва изключението от 
осемседмичния срок, посочен в член 4 
от Протокол № 1 относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз, приложен към 
Договора за Европейския съюз, към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и към Договора за 
създаване на Европейската общност 
за атомна енергия.

заличава се

Обосновка

Настоящото предложение не търпи отлагане, но все пак за националните 
парламенти може да се осигури обичайният срок от осем седмици.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1303/2013
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Член 4 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 4, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
„Зачитането на принципите на 
правовата държава е съществена 
предпоставка за получаване на 
финансиране от Съюза. Прилагат се 
правилата, приети въз основа на член 
322 от ДФЕС, за защита на бюджета 
на Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки.“

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 91 – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В допълнение към глобалните 
средства, посочени в параграф 1, за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване се 
предоставят допълнителни средства в 
размер на 5 000 000 000 EUR по 
текущи цени за бюджетни задължения 
за 2020 г., като те се разпределят към 
ЕФРР и ЕСФ;

1a. В допълнение към глобалните 
средства, посочени в параграф 1, за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване се 
предоставят допълнителни средства в 
размер на 4 805 843 906 EUR по цени 
от 2018 г. за бюджетни задължения за 
2020 г., като те се разпределят към 
ЕФРР и ЕСФ;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в член 2 от Мерките, посочени в член 2 от 
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Регламент [Европейски инструмент за 
възстановяване], се изпълняват по линия 
на структурните фондове със средства в 
размер на 53 272 800 000 EUR по 
текущи цени от сумата, посочена в 
член 3, параграф 2, буква а), подточка i) 
от същия регламент, като се прилагат 
условията на член 4, параграфи 3, 4 и 8 
от него.

Регламент [Европейски инструмент за 
възстановяване], се изпълняват по линия 
на структурните фондове със средства в 
размер на 50 000 654 198 EUR по цени 
от 2018 г. от сумата, посочена в член 3, 
параграф 2, буква а), подточка i) от 
същия регламент, като се прилагат 
условията на член 4, параграфи 3, 4 и 8 
от него.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези допълнителни средства за 2021 и 
2022 г. представляват външни целеви 
приходи в съответствие с член 21, 
параграф 5 от Финансовия регламент.

Тези допълнителни средства за 2021 и 
2022 г. представляват външни целеви 
приходи в съответствие с член 21, 
параграф 5 от Финансовия регламент. 
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 149 за 
изменение на настоящия регламент, 
въз основа на събраните 
статистически данни и бъдещите 
тенденции на развитие във връзка с 
възстановяването от 
икономическата криза, предизвикана 
от COVID-19, с цел удължаване на 
срока за прилагане на мерките за 
гъвкавост по линия на REACT-EU до 
2023 и 2024 г.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – Дял

Текст, предложен от Комисията Изменение

Извънредни допълнителни средства и Извънредни допълнителни средства и 
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уредба за изпълнението на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ в подкрепа на преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU)

уредба за изпълнението на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ в подкрепа на преодоляването на 
последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19 и нейните 
последици, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU)

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допълнителните средства, 
посочени в член 91, параграф 1а и член 
92а („допълнителните средства“), се 
предоставят по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ в подкрепа на 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU). 
Допълнителните средства се използват 
за предоставяне на техническа помощ 
съгласно параграф 6 от настоящия член 
и за операциите за изпълнение на 
тематичната цел, посочена в параграф 
10 от настоящия член.

1. Допълнителните средства, 
посочени в член 91, параграф 1а и член 
92а („допълнителните средства“), се 
предоставят по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, а най-малко 
5% от тези средства се предоставят 
по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“. И в двата случая 
допълнителните средства се 
предоставят за подкрепа на 
преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, 
цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU). 
Допълнителните средства се използват 
за предоставяне на техническа помощ 
съгласно параграф 6 от настоящия член 
и за операциите за изпълнение на 
тематичната цел, посочена в параграф 9 
от настоящия член.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 2 – алинея 1–  тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— 2020 г.: 5 000 000 000 EUR; — 2020 г.: 5 000 000 000 EUR по 
текущи цени (4 805 843 906 EUR по 
цени от 2018 г.);

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 2 – алинея 1–  тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— 2021 г.: 42 434 400 000 EUR; — 2021 г.: 42 434 400 000 EUR по 
текущи цени (39 987 184 320 EUR по 
цени от 2018 г.);

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 2 – алинея 1–  тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— 2022 г.: 10 820 400 000 EUR. — 2022 г.: 10 820 400 000 EUR по 
текущи цени (9 996 674 058 EUR по 
цени от 2018 г.).

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните средства за 2021 и 2022 
г. се предоставят от допълнителните 
средства, определени в член 92а. 

Допълнителните средства за 2021 и 2022 
г. се предоставят от допълнителните 
средства, определени в член 92а. Чрез 
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Допълнителните средства, определени в 
член 92а, се използват и за покриване на 
административни разходи в размер до 
18 000 000 EUR по текущи цени.

преразглеждане на настоящия 
регламент посредством делегиран 
акт и въз основа на обосновано искане 
от страна на държава членка, 
допълнителните средства могат да 
се предоставят също така и за 
поемане на бюджетни задължения 
през 2023 и 2024 г. Допълнителните 
средства, определени в член 92а, се 
използват и за покриване на 
административни разходи в размер до 
18 000 000 EUR по текущи цени (16 795 
821 EUR по цени от 2018 г.).

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 0,35 % от допълнителните 
средства се разпределят за техническа 
помощ, предоставяна по инициатива на 
Комисията.

3. Най-малко 0,35% от 
допълнителните средства се разпределят 
за техническа помощ, предоставяна по 
инициатива на Комисията, като се 
отделя специално внимание на 
държавите членки, които са 
засегнати по-тежко от пандемията 
от COVID-19, както и на държавите 
членки с по-ниска степен на усвояване 
и изпълнение.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема решение, с което 
се определя разбивката на 
допълнителните средства като 

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме делегиран 
акт в съответствие с член 149, с 
който се определя разбивката на 
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бюджетни кредити от структурните 
фондове за 2020 и 2021 г. за всяка 
държава членка в съответствие с 
критериите и методологията, 
определени в приложение VIIa. Това 
решение се преразглежда през 2021 г., 
за да се определени разбивката на 
допълнителните средства за 2022 г. въз 
основа на наличните данни към 19 
октомври 2021 г.

допълнителните средства като 
бюджетни кредити от структурните 
фондове за 2020 и 2021 г. за всяка 
държава членка в съответствие с 
критериите и методологията, 
определени в приложение VIIa. Този 
делегиран акт се преразглежда през 
2021 г., за да се определени разбивката 
на допълнителните средства за 2022 г. 
въз основа на наличните данни към 19 
октомври 2021 г. Когато е приложимо, 
той се преразглежда също и през 
2022 г. във връзка с бюджетните 
задължения за 2023 и 2024 г., въз 
основа на най-новите налични 
статистически данни, като 
същевременно се гарантира, че 
оперативните програми няма да 
бъдат неблагоприятно засегнати. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 5 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка разпределя 
допълнителните средства, които са на 
разположение за програмиране по ЕФРР 
и ЕСФ, към оперативните програми.

Всяка държава членка разпределя 
допълнителните средства, които са на 
разположение за програмиране по ЕФРР 
и ЕСФ, към оперативните програми, с 
участието на местни и регионални 
органи, както и на съответни органи, 
представляващи гражданското 
общество, в съответствие с 
принципа на партньорство. Поне 5% 
от допълнителните средства се 
използват за трансгранични проекти. 
Делът на ЕСФ не следва да се 
намалява под текущото правно 
задължение от 23,1%. При 
определянето му се взема предвид 
кумулативният брой на случаите на 
заболели от COVID-19 на ниво NUTS 3 
и допълнителните средства се 
концентрират в районите на ниво 
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NUTS 3 с най-голям брой заболели 
лица.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За прилагането на член 134, параграф 2 
по отношение на годишното 
предварително финансиране през 2021, 
2022 и 2023 г., сумата на подкрепата за 
оперативната програма от фондовете за 
целия програмен период включва 
допълнителните средства.

За прилагането на член 134, параграф 2 
по отношение на годишното 
предварително финансиране през 2021, 
2022 и 2023 г., и където е приложимо 
– през 2024 г., сумата на подкрепата за 
оперативната програма от фондовете за 
целия програмен период включва 
допълнителните средства.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 7 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от втора алинея и въз 
основа на обосновано искане от 
страна на държава членка, 
годишното предварително 
финансиране за периода 2022 – 2023 г. 
или, когато е приложимо – за 2024 г., 
може да включва най-много 50% от 
допълнителните средства, 
разпределени за програмите по 
новата тематична цел, посочена в 
параграф 9.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да разпределят 
допълнителните средства по една или 
повече отделни приоритетни оси в 
рамките на съществуваща оперативна 
програма или програми, или към нова 
оперативна програма съгласно 
посоченото в параграф 11. Чрез 
дерогация от член 26, параграф 1 
програмата обхваща периода до 31 
декември 2022 г. съгласно предвиденото 
в параграф 4 по-горе.

Държавите членки могат да разпределят 
допълнителните средства по една или 
повече отделни приоритетни оси в 
рамките на съществуваща оперативна 
програма или програми, или към нова 
оперативна програма съгласно 
посоченото в параграф 10. Чрез 
дерогация от член 26, параграф 1 
програмата обхваща периода до 31 
декември 2022 г. или до 31 декември 
2024 г., когато се прилага 
дерогацията, посочена в трета 
алинея на параграф 2 от настоящия 
член, съгласно предвиденото в параграф 
4 по-горе.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на ЕФРР допълнителните 
средства се използват предимно за 
подкрепа на инвестиции в продукти и 
услуги в областта на здравните услуги, 
за предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, както и на 
инвестиции, допринасящи за прехода 
към цифрова и зелена икономика, 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги за 
гражданите, или мерки за икономическа 
подкрепа за регионите, които са най-

По отношение на ЕФРР допълнителните 
средства се използват предимно за 
подкрепа на инвестиции в продукти и 
услуги в областта на здравните услуги, 
за предоставянето на подкрепа под 
формата на работен капитал или на 
инвестиции в МСП, както и на 
инвестиции, допринасящи за прехода 
към цифрова и зелена икономика, 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги за 
гражданите, включително в 
островните, отдалечените, селските 
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зависими от най-силно засегнатите от 
кризата сектори.

и слабо населените райони, или мерки 
за икономическа подкрепа за регионите, 
които са най-зависими от най-силно 
засегнатите от кризата сектори.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За ЕСФ допълнителните средства се 
използват предимно за подкрепа на 
схеми за заетост с намалено работно 
време и на самостоятелно заети лица, 
дори когато тази подкрепа не е съчетана 
с активни мерки на пазара на труда, 
освен ако тези мерки са наложени от 
националното законодателство. 
Допълнителните средства също така 
подкрепят създаването на работни 
места, по-специално за хора в уязвимо 
положение, мерки за младежка заетост, 
образование и обучение, развитие на 
умения, по-конкретно за предоставянето 
на подкрепа за двойния преход към 
зелена и цифрова икономика, и за 
подобряване на достъпа до социални 
услуги от общ интерес, включително за 
децата.

За ЕСФ допълнителните средства се 
използват предимно за подкрепа за 
запазване на работните места, в това 
число в островните, отдалечените, 
селските и слабо населените райони, 
включително чрез схеми за заетост с 
намалено работно време и на 
самостоятелно заети лица, дори когато 
тази подкрепа не е съчетана с активни 
мерки на пазара на труда, освен ако тези 
мерки са наложени от националното 
законодателство. Допълнителните 
средства също така подкрепят 
създаването на работни места, по-
специално за хора в уязвимо положение, 
мерки за младежка заетост, образование 
и обучение, развитие на умения, по-
конкретно за предоставянето на 
подкрепа за двойния преход към зелена 
и цифрова икономика, и за подобряване 
на достъпа до социални услуги от общ 
интерес, включително за децата. В този 
контекст възстановяването и 
изграждането на критична 
инфраструктура, като например 
болници и пътища, понякога служат 
като средство за ускоряване на 
икономическото възстановяване и 
увеличават ползите от 
инвестициите в политиката на 
сближаване, и следователно не 
трябва да се пренебрегват.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 9 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В преразгледания план за финансиране, 
посочен в член 96, параграф 2, буква г), 
се определя разпределението на 
допълнителните средства за годините 
2020, 2021 и, ако е приложимо, за 2022 
г., без да се определят сумите за резерва 
за изпълнение и без разпределение по 
категории региони.

В преразгледания план за финансиране, 
посочен в член 96, параграф 2, буква г), 
се определя разпределението на 
допълнителните средства за годините 
2020, 2021 и, ако е приложимо, за 2022, 
2023 и 2024 г., без да се определят 
сумите за резерва за изпълнение и без 
разпределение по категории региони.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се създава подобна нова 
оперативна програма, само органите, 
определени по текущи оперативни 
програми, получаващи подкрепа от 
ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, могат 
да бъдат определяни от държавите 
членки за целите на член 96, параграф 5, 
буква а).

Когато се създава подобна нова 
оперативна програма, само органите, 
определени по текущи оперативни 
програми, получаващи подкрепа от 
ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, могат 
да бъдат определяни от държавите 
членки за целите на член 96, параграф 5, 
буква а), след консултации с 
регионалните и местните органи.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 10 – алинея 4 a (нова)



PE654.026v02-00 94/101 RR\1212778BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 29, параграфи 
3 и 4 и член 30, параграф 2, 
Комисията одобрява всяка нова 
специална оперативна програма или 
всяко изменение на съществуваща 
програма в срок от 10 работни дни от 
подаването ѝ от държава членка.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 11 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 56, параграф 3 и 
член 114, параграф 2 държавите членки 
гарантират, че до 31 декември 2024 г. 
ще бъде извършена поне една оценка на 
използването на допълнителните 
средства, за да се оцени тяхната 
ефективност, ефикасност, въздействие и 
по какъв начин те са допринесли за 
тематичната цел, посочена в параграф 
10 от настоящия член.

Комисията извършва оценка, както е 
предвидено в член 56, параграф 4. Чрез 
дерогация от член 56, параграф 3 и член 
114, параграф 2 държавите членки 
гарантират, че до 31 декември 2024 г. 
или до 31 декември 2026 г., когато се 
прилага дерогацията, посочена в 
трета алинея на параграф 2 от 
настоящия член, ще бъде извършена 
поне една оценка на използването на 
допълнителните средства, за да се оцени 
тяхната ефективност, ефикасност, 
въздействие и по какъв начин те са 
допринесли за тематичната цел, 
посочена в параграф 9 от настоящия 
член.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф алинея 11 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

11a. Всички програми, изпълнявани 
по линия на REACT-EU, гарантират 
равенство между половете през 
цялото време на тяхната подготовка, 
изпълнение, мониторинг и оценка. Те 
гарантират също така равни 
възможности за всички, без 
дискриминация, основана на пол, раса, 
цвят, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или вяра, политическо 
или каквото и да е друго мнение, 
принадлежност към национално 
малцинство, имотно състояние, 
потекло, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, като по този 
начин се повишава социалното 
приобщаване и се спомага за 
намаляване на неравенствата.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 13 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта в 
съответствие с член 115, параграфи 1 и 
3, и с приложение XII, държавите 
членки и управляващите органи следва 
да обезпечат осведомеността на 
настоящите и потенциалните 
бенефициери, участниците, крайните 
получатели на финансови инструменти 
и широката общественост относно 
съществуването, обема и 
допълнителната подкрепа, произтичаща 
от допълнителните средства.

При изпълнението на задълженията си, 
свързани с информацията, 
комуникацията и видимостта в 
съответствие с член 115, параграфи 1 и 
3, и с приложение XII, Комисията, 
държавите членки и управляващите 
органи следва да обезпечат 
осведомеността на настоящите и 
потенциалните бенефициери, 
участниците, крайните получатели на 
финансови инструменти и широката 
общественост относно съществуването, 
обема и допълнителната подкрепа, 
произтичаща от допълнителните 
средства.
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Член 92б – параграф 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13a. Най-късно до края на 2022 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета преглед на 
изпълнението на допълнителните 
средства, посочени в параграф 2. Този 
задължителен преглед се придружава, 
ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение за 
преразглеждане на настоящия 
регламент, за да се гарантира 
пълноценното използване на тези 
допълнителни средства.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Държавите членки следва да 
проследяват отделните видове 
финансирани мерки, както и 
бенефициерите и крайните 
получатели на отпуснатите 
средства, и съответно да 
информират Комисията, без това да 
създава несъразмерна 
административна тежест.
Най-късно до 31 декември 2023 г. 
Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на инициативата 
REACT-EU, който включва 
бюджетните задължения за 2020, 
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2021 и 2022 г. Докладът включва 
информация за постигането на 
целите на инициативата REACT-EU, 
за ефикасността при използването 
на ресурсите, за отделните видове 
финансирани дейности, за 
бенефициерите и крайните 
получатели на финансовите 
средства, както и за европейската 
добавена стойност на инициативата 
за подпомагане на икономическото 
възстановяване.
До 31 декември 2025 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета допълнителен доклад за 
оценка на бюджетните задължения 
за 2023 и 2024 г. съгласно дерогацията, 
посочена в член 92б, параграф 2, 
алинея 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.

Обосновка

Въпреки че от техническа гледна точка инициативата REACT-EU представлява само 
изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2014 – 2020 г., 
тя осигурява значително ново финансиране, като същевременно намалява 
административната тежест, и следователно – обезпечава контрола върху 
разходите. Поради това е целесъобразно Комисията да направи оценка на 
въздействието на тези мерки, така че да се осигури полезен принос за бъдещото 
планиране на политиката на сближаване.

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Приложение VIIa – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описаните в параграф 1 правила 
не трябва да водят до разпределение по 
държави членки за целия период от 2020 
до 2022 г., което е по-високо от

2. Описаните в параграф 1 правила 
не трябва да водят до разпределение по 
държави членки за целия период от 2020 
до 2024 г., което е по-високо от
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