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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 
създаване на инструмент за техническа подкрепа
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0409),

— като взе предвид член 294, параграф 2, член 175, параграф 3 и член 197, 
параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно 
които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0148/2020),

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

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 15 юли 2020 г.1,

— след консултация с Комитета на регионите,

— като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на 
комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 58 от 
Правилника за дейността,

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

— като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по 
икономически и парични въпроси (A9-0173/2020),

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 или 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 [ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник].
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Изменение 1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2020/0103 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на инструмент за техническа подкрепа

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и 
по-специално член 175, трета алинея и член 197, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2, 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите3, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) В съответствие с членове 120 и 121 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз („Договора“) държавите членки трябва да провеждат своите 
икономически политики с цел да допринасят за постигането на целите на Съюза 
и в контекста на общите насоки, които Съветът формулира. Съгласно 
разпоредбите на член 148 от Договора държавите членки са длъжни да прилагат 
политики по заетостта, при които са взети предвид насоките за заетостта. 
Следователно координацията на икономическите политики на държавите членки 
представлява въпрос от общ интерес. 

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват 
със символа ▌.
2 ОВ C [...],[...] г., стр. [...].
3 ОВ C [...],[...] г., стр. [...].
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(2) Член 175 от Договора предвижда, inter alia, че държавите членки следва да 
координират своята икономическа политика по такъв начин, че да постигнат 
целите за икономическо, социално и териториално сближаване, предвидени в 
член 174.

(3) Избухването на пандемията от COVID-19 в началото на 2020 г. промени 
икономическите и социалните перспективи за следващите години както в Съюза, 
така и по света. Вследствие на кризата се появиха нови приоритети в Съюза, 
свързани по-специално с възстановяването и устойчивостта. Тези приоритети 
изискват спешни и координирани действия от страна на Съюза с цел преодоляване 
на икономическите, социалните и свързаните със здравето последици за 
държавите членки, както и за намаляване на социалните, икономическите и 
териториалните загуби. Кризата, предизвикана от COVID-19, както и 
икономическата и финансова криза показаха, че развитието на надеждни и 
устойчиви икономики и финансови системи, изградени върху силни, устойчиви 
икономически и социални структури, помага на държавите членки да реагират по-
ефикасно на сътресенията и да се възстановяват по-бързо от тях. В същото време 
тези кризи ясно посочиха необходимостта от бързи и последователни 
реакции на сериозни външни сътресения, които изискват подготвеност на 
здравните системи, на основните обществени услуги и на най-важните 
публични сектори, както и наличието на ефективни механизми за социална 
закрила. В доклада на петимата председатели от 22 юни 2015 г. се 
подчертава необходимостта от укрепване и допълване на икономическата и 
институционалната структура на Икономическия и паричен съюз. По-
специално в него се подчертава колко е важно да се преодолеят 
икономическите, социалните и териториалните различия, наблюдавани по 
време на икономическата и финансовата криза от 2008 г., и да се започне нов 
процес на сближаване. Освен това кризата, предизвикана от COVID-19, 
отново ясно показа необходимостта от спешно задълбочаване на 
Икономическия и паричен съюз и от повишаване на устойчивостта на 
икономиките на държавите членки. В този контекст от решаващо значение 
е да продължат усилията за, първо, насърчаване на инвестициите, второ, 
провеждане на ефективни реформи, които стимулират устойчив, 
интелигентен, социално отговорен и приобщаващ растеж, и трето, 
приемане на стабилни фискални политики. Поради това устойчивите 
реформи за стимулиране на растежа и за повишаване на устойчивостта и 
инвестициите в отговор на новите предизвикателства, за преодоляване на 
структурните слабости на икономиките и за укрепване на тяхната устойчивост ще 
бъдат от съществено значение за връщането на икономиките и обществата по 
пътя на устойчивото възстановяване и за увеличаване на потенциала за 
устойчив и приобщаващ растеж, укрепване на капацитета за 
приспособяване, създаване на качествени работни места, насърчаване на 
инвестициите и подпомагане на процеса на възходящо икономическо, 
социално и териториално сближаване. В този контекст е от решаващо 
значение вниманието да продължи да се съсредоточава върху 
благосъстоянието на гражданите на Съюза и върху общите цели и да се 
преодоляват икономическите, социалните и териториалните различия в Съюза.

(4) На равнището на Съюза европейският семестър за координация на 
икономическите политики е рамката, чрез която се определят 
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предизвикателствата и националните приоритети в областта на реформите и се 
наблюдава изпълнението на тези приоритети. В рамките на европейския 
семестър Парламентът заяви, че социално отговорните реформи трябва да 
се основават на солидарността, интеграцията, социалната справедливост и 
справедливо разпределение на богатството и доходите, като по този начин 
създадат модел, който осигурява конкурентоспособност, равенство и 
социална закрила, защитава уязвимите групи и подобрява жизнения 
стандарт на всички граждани, като това са основни принципи на 
Европейския стълб на социалните права. Държавите членки изготвят 
собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии в подкрепа на 
приоритетите на реформите в контекста на европейския семестър. Тези 
стратегии са представени заедно с годишните национални програми за реформи 
като начин за определяне и координиране на приоритетите, които трябва да бъдат 
подкрепяни с финансиране от държавите членки и/или Съюза. Те следва също 
така да осигурят съгласуваното използване на финансирането от Съюза, да 
постигнат целите, определени в настоящия регламент, и да увеличат 
максимално добавената стойност на финансовото подпомагане, което получават 
по-специално по програмите, подкрепяни от Съюза в рамките на структурните 
фондове и Кохезионния фонд, както и от други програми. Реформите, 
предприети в рамките на европейския семестър, следва да вземат предвид 
дългосрочните социални и свързани с климата и с околната среда последици 
в съответствие със съобщенията на Европейската комисия: Годишна 
стратегия за устойчив растеж за 2020 г. и Годишна стратегия за устойчив 
растеж за 2021 г. Освен това следва да се обърне специално внимание на 
равенството между половете, тъй като жените бяха засегнати особено 
тежко от икономическите последици от пандемията от COVID-19, както 
беше подчертано от агенциите на Съюза, като Европейския институт за 
равенство между половете (EIGE) и Съвместния изследователски център 
(JRC).

(4а) Специфичните за всяка държава препоръки, отправени в рамките на 
европейския семестър, все още не са изпълнени в достатъчна степен от 
държавите членки. Докато в периода между 2012 и 2018 г. държавите членки 
изпълниха средно само 53% от специфичните за всяка държава препоръки, 
възможното положително въздействие върху други области от по-добрата 
координация на фискалната политика представлява около 0,2 – 0,3% от 
БВП, или между 30 и 45 милиарда евро годишно, според оценките на 
Европейската централна банка за 2017 г. и оценките на Комисията за 2018 г. 
В този контекст инструментът за техническа подкрепа, както и неговият 
капацитет и размер може да се разглеждат също като инвестиция в 
бъдещето с висока добавена стойност от Съюза.

(5) С Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета4 беше 
създадена Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) за периода 
2017—2020 г., с бюджет в размер на 142 800 000 евро. ППСР бе създадена с цел 
укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на 

4 Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването 
на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1).
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поддържащите растежа административни и структурни реформи, включително 
чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондовете на Съюза. 
Техническата подкрепа по ППСР се предоставя от Комисията по искане на 
държава членка и може да обхваща широк кръг области на политиката. Целта 
на настоящия регламент е да се продължи програмата, получила положителна 
оценка от държавите членки, като същевременно се включат необходимите 
подобрения и корекции.

(6) В миналото държавите членки все по-често използваха техническата подкрепа по 
ППСР. Ето защо с настоящия регламент следва да бъде създаден инструмент за 
техническа подкрепа, за се продължи и значително да се увеличи подкрепата за 
държавите членки при изпълнението на реформите. Този инструмент следва 
също така да представлява важен елемент от устойчивото и справедливо 
възстановяване на Съюза от кризата, предизвикана от COVID-19, и следва да 
получи достатъчно финансови средства, за да постигне своите цели.

(7) С оглед на Европейски зелен пакт като стратегия на Европа за растеж и следвайки 
ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и постигане 
на целите на ООН за устойчиво развитие, инструментът за техническа подкрепа 
ще допринася за интегрирането на действията в областта на изменението на 
климата и за постигането на общата цел 30 % от бюджета на Съюза да са в 
подкрепа на целите в областта на климата и 10 % – в подкрепа на целите, 
свързани с биологичното разнообразие. Финансираните чрез този 
инструмент мерки и цели на политиката следва да бъдат в съответствие с 
принципа на ненанасяне на вреди на Европейския зелен пакт съгласно 
приложимите нормативни актове. Като признава значението на 
цифровизацията във всички области на икономиката и обществото на 
Съюза, инструментът за техническа подкрепа следва също така да подкрепя 
реформи и инвестиции, насочени към осигуряване на цифрово 
възстановяване, в т.ч. в цифрова инфраструктура и цифрови умения и 
решения в областта на електронното управление, включително сигурни 
системи за цифрова комуникация, като видеоконферентни връзки, които ще 
допринесат за целта да се създаде цифров единен пазар. Инструментът за 
техническа подкрепа следва също да допринесе за изпълнението на 
ангажиментите на Съюза и на държавите членки в контекста на 
Европейския стълб на социалните права. Съответните действия следва да 
бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на инструмента 
за техническа подкрепа и да бъдат подложени на оценка в рамките на 
съответните прегледи и оценки. Тези действия следва също да се справят с 
екологичните, цифровите и социалните предизвикателства в рамките на 
Съюза, включително защитата на биологичното разнообразие и на природния 
капитал и подкрепата за кръговата икономика и енергийния преход, и следва да 
са в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, в т.ч. петата 
ѝ цел относно равенството между половете. 

(8) Общите цели на инструмента за техническа подкрепа следва да бъдат 
насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в 
Съюза и екологосъобразната и цифрова трансформация чрез подкрепа на 
усилията на държавите членки за осъществяване на реформи, насърчаването на 
публични и частни инвестиции в подкрепа на устойчиво и справедливо 
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икономическо, социално и съобразено с принципа на равенство между 
половете възстановяване след кризата, предизвикана от COVID-19, които ще 
бъдат необходими за постигане на устойчивост и на възходящо икономическо 
и социално ▌сближаване, намаляване на бедността и на неравенството и 
повишаване на конкурентоспособността, както и за ефективно изпълнение 
на специфичните за всяка държава препоръки, приети в контекста на 
европейския семестър, подкрепянето на усилията на държавите членки за 
укрепване на техния институционален и административен капацитети 
правна уредба за прилагане на правото на Съюза във връзка с 
предизвикателствата, пред които са изправени институциите, управленските 
структури и публичната администрация, включително на регионално и местно 
равнище, както и икономическите и социалните сектори, и за изпълнение на 
политическите цели в съответствие с ангажиментите на Съюза и на 
държавите членки в контекста на Парижкото споразумение, постигане на 
целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и на 
неутралност по отношение на климата до 2050 г., целите за устойчиво 
развитие на ООН и Европейския стълб на социалните права.

(9)  С оглед на постигането на общите цели на инструмента за техническа 
подкрепа следва да бъдат определени конкретни цели. Конкретните цели на 
инструмента за техническа подкрепа следва да бъдат оказване на подкрепа на 
националните органи за подобряването на техния капацитет за разработване, 
развитие и изпълнение на реформи, като подготовката, изпълнението, 
преразглеждането и усъвършенстването на националните планове за 
възстановяване и устойчивост съгласно Регламент (ЕС) № YYY/XX, 
включително чрез обмен на добри практики, подходящи процеси и методики, 
широко участие на заинтересованите лица и по-ефективно и по-ефикасно 
управление на човешките ресурси. Тези конкретни цели следва да се преследват 
в тясно сътрудничество със съответните държави членки.

(10) За да се подпомогнат държавите членки при провеждането на необходимите 
реформи и при разработването, развитието и изпълнението на реформи и 
инвестирането във всички ключови икономически и социални области, 
Комисията следва да продължи да оказва техническа подкрепа по искане на 
държава членка в широк кръг от области на политиката, в т.ч. свързани с 
управлението на публичните финанси и активи, институционалните и 
административните реформи, бизнес средата, сектора на финансите, пазарите на 
стоки, услуги и труд, образованието и обучението, устойчивото развитие, 
общественото здраве и социалното подпомагане и грижите, политиките, 
насърчаващи и подобряващи финансовата грамотност, в т.ч. осведоменост 
за рисковете и политики и нормативна уредба във връзка с финансовия 
сектор, в т.ч. надзор, политики за ранно откриване и координирани 
способности за реагиране, както и развитието на инфраструктура в тези 
области. Специално внимание следва да се обърне на действията, които 
насърчават прехода към зелени и цифрови технологии. Инструментът за 
техническа подкрепа следва също така да насърчава сближаването с оглед на 
присъединяване към еврозоната на онези държави членки, чиято парична 
единица не е еврото.
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(11) С настоящия регламент се определя финансов пакет за инструмента за техническа 
подкрепа, който представлява основната референтна сума по смисъла на 
Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление5 за 
Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(12) За да се отговори на допълнителните потребности по инструмента за техническа 
подкрепа, държавите членки следва да имат възможността да прехвърлят към 
бюджета на този инструмент планирани средства при споделено управление в 
рамките на фондовете на Съюза съгласно съответната процедура и в размер до 
3% от бюджетния пакет на съответната държава членка при споделено 
управление за периода 2021 – 2027 г. Прехвърлените средства следва да се 
изпълняват съгласно правилата на този инструмент и следва да се използват 
изключително в полза на съответната държава членка. Комисията следва да 
предоставя на съответната държава членка обратна информация относно 
използването на допълнителни доброволни вноски. Тези допълнителни ресурси 
следва да се използват в съответствие с правилата и за целите на 
инструмента за техническа подкрепа. В допълнение държавите членки 
следва да имат също така възможност за прехвърляне, по тяхно искане, на 
допълнителни ресурси към бюджета на инструмента за техническа 
подкрепа.

(12а) За да се отговори на допълнителните потребности по инструмента за 
техническа подкрепа, държавите членки следва да имат възможността да 
прехвърлят към бюджета на този инструмент средства, планирани в 
рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, съгласно 
съответната процедура. Прехвърлените средства следва да се изпълняват 
съгласно правилата на този инструмент и следва да се използват 
изключително в полза на съответната държава членка. Комисията следва 
да предоставя на съответната държава членка обратна информация 
относно използването на допълнителните доброволни вноски. Тези 
допълнителни ресурси следва да се използват съгласно правилата и за целите 
на инструмента за техническа подкрепа в съответствие с настоящия 
регламент.

(13) Инструментът за техническа подкрепа следва да се предоставя при поискване в 
подкрепа на изпълнението на реформи и инвестиции, предприети по инициатива 
на държавите членки и в съответствие с целите на инструмента, реформи в 
контекста на процесите на икономическо управление, които ефективно 
допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, 
отправени в рамките на европейския семестър, или действията, свързани с 
изпълнението на правото на Съюза, както и реформи във връзка с изпълнението 
на програмите за икономически корекции. Инструментът за техническа 
подкрепа следва също така да предоставя техническа подкрепа за подготовката, 
изпълнението и преразглеждането на планове за възстановяване, предприети по 
Регламент (ЕС) № YYY/XX.

5 Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета 
на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (OВ L 123, 
12.5.2016 г., стр. 1—14).
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(14) В съответствие със съществуващите правила и практики по ▌ППСР, 
представянето на искания за техническа подкрепа следва да става чрез опростена 
процедура. По тази причина исканията на държавите членки следва да се подават 
до 31 октомври на календарната година с изключение на исканията, направени 
с цел изменение или замяна на плановете за възстановяване и устойчивост, в 
съответствие с Регламент № YYY/XX, които следва да може да бъдат 
подавани по всяко време. Като се спазва основополагащият принцип на равно 
третиране, добро финансово управление и прозрачност следва да се определят 
подходящи критерии за анализ на исканията, представени от държавите членки. 
Тези критерии следва да се основават на неотложността, сериозността и обхвата 
на проблемите, както и на нуждите от подкрепа, определени по отношение на 
областите на политиката, в които се предвижда техническа подкрепа.

(14а) Комисията следва да насърчава държавите членки с голяма потребност от 
подкрепа да използват инструмента за техническа подкрепа. За да получат 
планираните реформи широка подкрепа и ангажираност, държавите членки, 
желаещи да се възползват от инструмента за техническа подкрепа, следва 
като част от искането за техническа подкрепа да се консултират, по 
целесъобразност, със съответните заинтересовани страни, каквито са 
местните и регионалните органи, дружествата, социалните партньори и 
гражданското общество, в съответствие с приложимите разпоредби на 
Кодекса на поведение за партньорство в рамките на политиката на 
сближаване, както и с националните парламенти. Консултациите следва да 
се провеждат в съответствие с националното законодателство и практики.

(15) Следва да се посочи съдържанието на плановете за сътрудничество и подкрепа, в 
които подробно са описани мерките за предоставянето на техническа подкрепа на 
държавите членки. За тази цел в предвидените мерки за техническа подкрепа и 
свързаната прогнозна обща финансова вноска следва да се вземат предвид 
действията и дейностите, финансирани от фондовете на Съюза или програмите на 
Съюза.

(15а) За да се активизира диалогът между институциите на Съюза, и по-
конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за да се 
осигури по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на 
Европейския парламент може да покани представители на Съвета и на 
Комисията за обсъждане на изпълнението на инструмента.

(16) За целите на отчетността, прозрачността и за да се гарантира видимостта на 
действията на Съюза, при определени условия, които защитават чувствителната 
информация, плановете за сътрудничество и подкрепа следва да се предоставят 
едновременно и без излишно забавяне на Европейския парламент и Съвета, а 
дейностите по комуникация следва да се извършват по целесъобразност от 
Комисията, включително чрез съвместни комуникационни дейности с 
националните органи и с представителствата на Европейския парламент и 
на Комисията в съответната държава членка. Комисията следва да 
публикува на своя уебсайт пълен списък на получилите подкрепа проекти и 
сумите, отпуснати за всеки от тях. Този списък следва да се актуализира 
редовно.

(16a) Прозрачността е съществена предпоставка за една демократична система 
и поради това е заложена в Договорите. Тя насърчава доброто управление и 
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изгражда доверие в процеса на вземане на решения, като по този начин 
повишава легитимността на публичните институции и доверието в тях. Тя 
е изключително важен инструмент за предотвратяване на корупцията и 
лошите управленски практики. Прозрачността изисква оповестяване на 
информация относно вземането на решения и публичните разходи, като 
същевременно се гарантира достъпът на гражданите до такава 
информация. За да се гарантира максимална прозрачност по отношение на 
действията и финансовите потоци по инструмента за техническа 
подкрепа, цялата съответна информация относно проектите следва да се 
публикува в стандартизиран и сравним отворен и машинночетим формат в 
официален публично достъпен регистър. Когато данните не могат да бъдат 
предоставени на широката общественост, отговорният орган следва да 
обясни причината за поверителността. Освен това, когато е целесъобразно, 
софтуерът и хардуерът, както и получените проучвания, следва да се 
предоставят на разположение на широката общественост.

(17) Следва да се определят разпоредбите относно изпълнението на инструмента за 
техническа подкрепа, по-специално методите на управление, формите на 
финансиране за мерките за техническа подкрепа и съдържанието на работните 
програми, които следва да се приемат посредством делегирани актове▌. С оглед 
на важността да се продължат усилията на националните органи за планиране и 
изпълнение на реформи и инвестиции, е необходимо да се разреши 
съфинансиране на безвъзмездни средства в размер до 100% от допустимите 
разходи.  За да се позволи бързото мобилизиране на техническа подкрепа в случай 
на неотложност, следва да се изготвят разпоредби за приемането на специални 
мерки за ограничен период от време. За тази цел ограничена сума от бюджета в 
рамките на работната програма на инструмента за техническа подкрепа, 
непревишаваща 10% от разпределените за годината средства, следва да се 
отдели за специални мерки.

(18) За да се гарантира ефикасно и съгласувано разпределение на средства от бюджета 
на Съюза и спазване на принципа на добро финансово управление, действията по 
настоящия регламент следва да бъдат съгласувани със и да допълват текущите 
програми на Съюза, като същевременно се избягва двойно финансиране за едни и 
същи разходи. По-специално Комисията и националните органи следва да 
осигурят във всички етапи от процеса ефективна координация, така че да се 
гарантира последователност, съгласуваност, взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на финансиране между инструмента за 
техническа подкрепа и други програми и инструменти на Съюза, и по-
специално мерките, финансирани от фондовете на Съюза, включително 
техническа помощ в тази връзка, за да се избегнат дублиране или 
припокривания на различните етапи. 

(19) В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 
април 2016 г. за по-добро законотворчество е необходимо създаденият с 
настоящия регламент инструмент да се подложи на оценка въз основа на 
информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като 
същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, 
опростяват се административните процедури и се насърчава 
административно сътрудничество, по-специално за държавите членки. По 
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целесъобразност тези изисквания следва да включват измерими показатели като 
основа за оценка на практическото въздействие на инструмента.

(20) ▌Комисията следва да представи едновременно на Европейския парламент и 
Съвета шестмесечен доклад относно изпълнението на настоящия регламент. 
Освен това следва да се извърши независима междинна оценка на изпълнението 
на целите на създадения с настоящия регламент инструмент, на ефикасността на 
използването на неговите ресурси и на добавената му стойност. Когато е 
необходимо, този доклад за междинна оценка следва да се придружава от 
законодателни предложения за изменение на настоящия регламент. В 
независимата последваща оценка следва да се разгледа дългосрочното 
въздействие на инструмента.

(21) Следва да бъдат създадени работни програми за изпълнението на техническата 
подкрепа. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени ▌правомощия за 
приемане на делегирани актове. По отношение на настоящия регламент се 
прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент 
и от Съвета на основание член 322 от Договора. Тези правила са установени в 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета 
(„Финансовия регламент“)6 и определят по-специално реда и условията за 
изготвяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко управление, а също и контрола върху отговорността на 
финансовите оператори. Правилата, приети на основание на член 322 от ДФЕС, 
се отнасят и до правилата, необходими за защитата на бюджета на Съюза в 
случай на всеобщи слабости по отношение на прилагането на принципите на 
правовата държава в държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 
YYY/XX на Европейския парламент и на Съвета [механизъм за 
върховенството на закона в МФР]7, тъй като пълното зачитане на принципите 
на правовата държава е съществена предпоставка за легитимността на 
европейския проект като цяло, основно условие за изграждане на доверие на 
гражданите в Съюза и гарантиране на ефективното изпълнение на неговите 
политики, както и съществена предпоставка за добро финансово управление и 
ефективно финансиране от ЕС. 

(22) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета8, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 

6 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

7 ОВ C [...],[...] г., стр. [...].
8 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 

г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент 
(Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
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Съвета9, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета10 и Регламент 
(ЕС) 2017/1939 на Съвета11 финансовите интереси на Съюза се защитават 
посредством пропорционални мерки, включително посредством мерки за 
предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, в т.ч. 
измами, за събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани 
средства и ▌когато е целесъобразно, налагане на административни наказания. В 
съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има 
правомощието да извършва административни разследвания, включително 
проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция 
или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. 
▌Европейската прокуратура има правомощието, в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939, да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други 
престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета12. В 
съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи 
средства от Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите 
интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, 
OLAF, Сметната палата, и по отношение на държавите членки, участващи 
в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, на 
Европейската прокуратура ▌и гарантират, че всички трети страни, участващи в 
изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права ▌.

(23) Тъй като целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна 
степен ▌от държавите членки и може да бъде постигната по-добре на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие 
с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(24) Настоящият регламент обаче не следва да засяга продължението и изменението 
на мерките за подкрепа, одобрени от Комисията въз основа на Регламент (ЕС) 
2017/825 или друг акт на Съюза за прилагане на тази помощ до 
31 декември 2020 г. Ето защо мерките, одобрени съгласно Регламент (ЕС) 
2017/825, следва да останат валидни. Освен това действията, които 
преследват целите на инструмента за техническа подкрепа и които са 
започнали след 1 февруари 2020 г., следва да бъдат допустими. За тази цел 
следва също така да се определят преходни разпоредби, които да позволяват 
това.

9 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на 
финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1). 

10 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и 
проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

11 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено 
сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

12 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно 
борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ 
L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
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(25) За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия 
регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I 

Общи разпоредби

Член 1
Предмет

С настоящия регламент се създава инструмент за техническа подкрепа 
(„инструментът“). 

В него се определят общата и конкретните цели на инструмента, бюджетът за периода 
2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова 
финансиране.

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1) „техническа подкрепа“ означава мерки, които помагат на държавите 
членки, включително на техните национални органи, да извършват и 
осъществяват институционални, административни, структурни и 
поддържащи растежа, устойчиви, социално приобщаващи, справедливи 
и повишаващи устойчивостта реформи и инвестиции, които 
задълбочават икономическото, социалното и териториалното 
сближаване и социалния диалог, включително в контекста на 
възстановяването на Съюза от кризата, предизвикана от COVID-19;

(2) „национален орган“ означава един или повече публични органи на 
равнището на правителството, включително тези на регионално и местно 
равнище, както и организации на държавата членка по смисъла на член 2, 
параграф 42 от Финансовия регламент, които сътрудничат в дух на 
партньорство съгласно институционалната и правната рамка на държавите 
членки;

(3) „фондове на Съюза“ означава фондовете, обхванати от Регламент (ЕС) № 
YYY/XX на Европейския парламент и на Съвета [правоприемник на 
РОР]13; 

(4) „международна организация“ означава организация по смисъла на 
член 156 от Финансовия регламент и организации, приравнени към такава 
международна организация съгласно този член;

13 ОВ C […], […] г., стр. […].
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(4а) „европейски семестър за координация на икономическите политики“ 
или „европейски семестър“ означава процесът, предвиден в член 2-а от 
Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г.14;

(4б) „специфични за всяка държава препоръки“ означава препоръките на 
Съвета, адресирани до всяка държава членка в съответствие с 
член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС в контекста на 
европейския семестър.

Член 3
Обща цел

Общата цел на инструмента е да се насърчи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в Съюза и екологосъобразната и цифрова трансформация 
чрез подкрепа на усилията на държавите членки ▌за провеждане на ▌реформи и 
насърчаване на публични и частни инвестиции, които подкрепят устойчивото и 
справедливо икономическо, социално и съобразено с принципа на равенство между 
половете възстановяване след кризата, предизвикана от COVID-19, което е 
необходимо за постигане на устойчивост и възходящо икономическо и социално 
сближаване, за намаляване на бедността и на неравенството и за повишаване на 
конкурентоспособността, както и за ефективно изпълнение на специфичните за 
всяка държава препоръки, приети в контекста на европейския семестър, за 
подкрепа на усилията на държавите членки за укрепване на техния 
институционален и административен капацитет и правна уредба за прилагане на 
правото на Съюза предвид предизвикателствата, пред които са изправени институциите, 
управленските структури и публичната администрация, включително на регионално и 
местно равнище, както и икономическите и социалните сектори, и за изпълнение на 
цели на политиките, които са в съответствие с ангажиментите на Съюза и на 
държавите членки в контекста на Парижкото споразумение, целите на Съюза за 
2030 г. в областта на климата и енергетиката и за постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., целите за устойчиво развитие на ООН и 
Европейския стълб на социалните права.

Член 4
Конкретни цели

С оглед постигане на посочената в член 3 обща цел инструментът следва конкретни цели, 
като подкрепя националните органи във връзка с подобряването на техния капацитет за 
разработването, развитието и изпълнението на реформи и инвестиции, като 
подготовката, изпълнението, преразглеждането и подобряването на национални 
планове за възстановяване и устойчивост в съответствие с Регламент (ЕС) № 
YYY/XX, включително чрез обмен на добри практики, подходящи процеси и методики, 
широко участие на заинтересованите страни и по-ефективно и по-ефикасно 
управление на човешките ресурси. Тези конкретни цели се преследват в тясно 
сътрудничество със съответните държави членки.

14 Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху 
състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики 
(ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1).
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Член 5
Обхват

Посочените в член 4 конкретни цели се отнасят до области на политиката, свързани със 
сближаването, конкурентоспособността, образованието, производителността, научните 
изследвания и иновациите, интелигентния, справедлив, устойчив и приобщаващ растеж, 
работните места и инвестициите, с акцент върху действията, които насърчават 
справедливия преход към зелени и цифрови технологии ▌и са съсредоточени върху 
една или повече от следните реформи и инвестиции:

а) модерни и ефективни административни структури и информационни 
системи за управление на публични финанси и активи, бюджетен процес, 
включително съобразено с равенството между половете изготвяне на 
бюджета, макрофискална и икономическа рамка, управление на дълга и 
на паричните средства, разходна и данъчна политика, спазване на 
данъчното законодателство, борба с агресивното данъчно планиране, 
данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването 
на данъци, както и управление на приходите и митнически съюз;

б) институционална реформа и ефективна и ориентирана към услугите 
публична администрация и електронно управление, включително 
цифровизация на публичната администрация, и по целесъобразност 
чрез изясняване или опростяване на правилата и процедурите и 
насърчаване на административното сътрудничество, ефективно 
прилагане на принципите на правовата държава, реформа на съдебната 
система, чрез изграждане на капацитета на органите за защита на 
конкуренцията и антитръстовите органи и засилване на борбата срещу 
измамите, корупцията и изпирането на пари, включително подкрепа в 
областта на одитирането и административните или наказателните 
разследвания и дейности за бюджетен контрол и укрепване на 
финансовия надзор;

в) бизнес среда, по-специално за малки и средни предприятия, 
самостоятелно заети лица, предприемачи и предприятия от социалната 
икономика, реиндустриализация и преместване на производството в 
Съюза, развитие на частния сектор, пазари на стоки и услуги, публични и 
частни инвестиции, техническа подкрепа за организаторите на 
проекти и инкубаторите на проекти, публично участие в предприятия, 
▌търговия и преки чуждестранни инвестиции, конкуренция и ефикасни и 
прозрачни обществени поръчки, устойчиво секторно развитие и подкрепа 
за научните изследвания и иновациите и цифровизацията;

г) образование, учене през целия живот и обучение, включително 
професионално образование и обучение, политики за младежта, 
политики по отношение на пазара на труда, в т.ч. социален диалог, с оглед 
създаване на висококачествени работни места, засилено участие на 
пазара на труда на по-слабо представените групи, насърчаване на 
активния живот на възрастните хора, повишаване на квалификацията 
и преквалификация, конкретно цифрови умения, медийна грамотност, 
активно гражданско участие, борба срещу бедността и неравенството по 
отношение на доходите, расизъм и всички форми на дискриминация, 
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равенство между половете, жилищно настаняване, насърчаване на 
социалното приобщаване, гражданска защита, политики за 
убежището, миграцията и интеграцията и политики относно 
границите;

га) достъпно, включително от финансова гледна точка, обществено 
здравеопазване, достъпни и приобщаващи системи за социална сигурност 
и социално подпомагане, устойчиви системи за полагане на грижи и по-
равнопоставен достъп до системи за полагане на грижи, за 
здравеопазване, за грижи за децата и за полагане на грижи;

д) политики за смекчаване на последиците от изменението на климата и 
за осъществяване на справедливия преход към цифрови и зелени 
технологии, решения в областта на електронното управление, електронни 
обществени поръчки, свързаност, достъп и управление на данни, решения 
за защита на данните, електронно обучение, основани на изкуствен 
интелект решения с прозрачни алгоритми, решения с отворен софтуер 
и хардуер, както и за прилагането на екологичния стълб на устойчивото 
развитие и опазването на околната среда, действията в областта на 
климата, транспорта и мобилността, включително обществения 
транспорт, насърчаването на кръговата икономика, енергийната и 
ресурсната ефективност, енергията от възобновяеми източници, 
постигането на енергийна диверсификация и гарантирането на 
енергийната сигурност, както и за селскостопанския сектор, опазването на 
почвите и биологичното разнообразие, справянето с енергийната 
бедност, рибарството и устойчивото развитие на селските, отдалечените 
и островните райони; ▌

е) политики за насърчаване и подобряване на финансовата грамотност и 
политики и регулиране в областта на финансовия сектор, включително: 
▌финансовата стабилност, достъпа до финансиране и кредитирането на 
реалната икономика, по-специално за МСП, самостоятелно заетите 
лица и предприемачите, и изготвяне, предоставяне и мониторинг на 
качеството на данните и статистическата информация;

еа) секторни политики в областта на инфраструктурата, включително 
проектирането, подготовката и въвеждането на физическа и 
виртуална инфраструктура в областите на политиката, посочени в 
букви а) – е);

еб) политики, които са от значение за подготовката за членство в 
еврозоната, както и политики за насърчаване на номиналната и 
реалната конвергенция с оглед на присъединяване към еврозоната на 
държавите членки, чиято парична единица не е еврото; и 

ев) политики за ранно откриване и способности за координирана реакция 
в случай на значителни рискове за общественото здраве или 
сигурността, както и за разработване на решения за обезпечаване на 
непрекъснатост на стопанската дейност и на услугите за основни 
публични и частни институции и сектори.
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Член 6 
Бюджет

1. Общо финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—
2027 г. възлиза на 1 450 000 000 евро по текущи цени. За периода 2021 – 2024 г. 
финансовият пакет възлиза на 1 000 000 000 евро по текущи цени. За 
периода 2025 – 2027 г. финансовият пакет възлиза на 450 000 000 евро по 
текущи цени.

2. Финансовият пакет за инструмента може също така да покрива разходи, 
свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които 
са необходими за управлението на инструмента и постигането на неговите цели, 
по-специално проучвания, срещи на експерти, дейности по комуникация и 
предоставяне на информация, включително институционална комуникация за 
политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на 
настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката 
и обмена на информация, включително институционални инструменти в 
областта на информационните технологии, и всички други разходи за 
техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението 
на инструмента. Разходите могат също така да покриват разходите за други 
дейности за подпомагане, като контрол на качеството и мониторинг на място на 
проектите за техническа подкрепа, по-конкретно чрез изпращане на експерти, 
и разходите за партньорски консултации и експерти за оценката и изпълнението 
на структурните реформи.

3. Финансовите средства, които са отпуснати на държавите членки при споделено 
управление, могат, при поискване от тяхна страна, да бъдат прехвърлени към 
инструмента, като размерът на прехвърлената сума е до 3% от бюджетния 
пакет на съответната държава членка при споделено управление за периода 
2021 – 2027 г. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, 
параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с 
буква в) от посочения член и параграф. Тези ресурси се използват съгласно 
правилата и за целите на инструмента в съответствие с настоящия 
регламент в полза на съответната държава членка, включително на 
регионално и местно равнище.

Член 6а
Прибавяне на допълнителни средства към бюджета

1. В допълнение към бюджета, посочен в член 6, държавите членки могат, по 
свое искане, да внесат допълнителни средства в бюджета на инструмента.

2. Допълнителните средства представляват външни целеви приходи в 
допълнение към случаите, посочени в член 21, параграф 2, буква а) от 
Финансовия регламент. По отношение на тези допълнителни средства се 
прилага член 22, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент.

3. Допълнителните средства се използват за финансиране на действията, 
посочени в член 7, и се използват изключително в полза на съответната 
държава членка.
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ГЛАВА II 

Техническа подкрепа

Член 7
Допустими действия за техническа подкрепа

В съответствие с целите, определени в членове 3 и 4, по инструмента се финансират 
▌следните видове действия, за да се улесни капацитетът за усвояване:

а) предоставяне на експертни познания, свързани с насоки за политиките, 
промяна на политиките, формулиране на стратегии и пътни карти за 
реформи и инвестиции, ▌със законодателни, институционални, 
структурни и/или административни реформи, както и с подкрепата в 
областта на одитирането, административните или наказателните 
разследвания и дейности за бюджетен контрол;

б) осигуряване на експерти за по-дълъг или по-кратък период, включително 
експерти на място, за изпълнение на задачи в специфични области или за 
извършване на оперативни дейности, при необходимост с помощ за устен 
превод, писмен превод и сътрудничество, с административна помощ и 
инфраструктурни съоръжения и оборудване;

в) изграждане на институционален, административен или секторен 
капацитет, както и осъществяване на свързани с него поддържащи 
действия на всички равнища на управление, които също така по 
целесъобразност допринасят за овластяването на гражданското общество, 
включително социалните партньори, и по-специално: 

(i) семинари, конференции и работни срещи, ако са надлежно 
обосновани и необходими за постигане на общите и конкретните 
цели, определени в членове 3 и 4, с участието на широк кръг 
заинтересовани страни чрез различни форуми, включително 
организации на жените и представители на уязвими групи;

(ii) обмен на най-добри практики, включително, ако са надлежно 
обосновани, работни посещения до съответните държави членки или 
трети държави, за да се даде възможност на служителите да 
придобият или увеличат своя експертен опит или знания по 
отношение на съответните въпроси;

(iii) действия за обучение и разработване на онлайн или други модули за 
обучение с цел да се подпомогне развитието на необходимите 
професионални умения и знания във връзка със съответните 
реформи;

г) събиране на данни и статистическа информация, включително данни с 
разбивка по пол, мониторинг на допустимите реформи, разработване 
на общи методики, включително интегриране и проследяване на 
въпросите, свързани с пола и климата, и във връзка с целите на 
европейския семестър, Европейския стълб на социалните права и 
оценката на различните програми в хода на междинното 
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преразглеждане на МФР и по целесъобразност – на показатели или целеви 
показатели;

д) организиране на местна оперативна подкрепа в области ▌като гражданска 
защита, убежище, миграция, интеграция и граничен контрол;

е) изграждане на ИТ капацитет, с акцент върху оперативно съвместими 
или общи решения между държавите членки, включително експертни 
познания, свързани с разработка, поддръжка, експлоатация и контрол на 
качеството на ИТ инфраструктурата и приложенията, необходими за 
изпълнение на съответните реформи, киберсигурност, отворени 
софтуерни и хардуерни решения, решения, свързани със защитата на 
данните, както и експертни познания, свързани с програмите, насочени 
към цифровизацията на публичните услуги, и по-специално в услуги като 
здравеопазване, предоставяне на грижи, образование или съдебна 
система, които са силно ориентирани към потребителя;

ж) проучвания, изследвания, анализи и допитвания, проучвания за 
осъществимост, общи оценки и оценки на резултатите и на 
въздействието, включително оценки на въздействието по признак пол 
и техническа документация както за резултатите, така и за 
въздействията, количествена и качествена, в съответствие с 
набелязаните цели, както и изготвяне и публикуване на наръчници, 
доклади и образователни материали, които да бъдат достъпни онлайн;

з) комуникационни проекти за обучение, включително електронно обучение, 
сътрудничество, повишаване на осведомеността, дейности за 
разпространение и обмен на добри практики; организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността и информиране, медийни кампании и 
мероприятия, включително институционална комуникация, както и по 
целесъобразност, комуникация чрез социални мрежи и/или платформи, 
като се вземат предвид изискванията на комуникационната 
стратегия;

и) изготвяне и публикуване на материали с цел разпространяване на 
информация, както и на резултатите от предоставената по инструмента 
техническа подкрепа, включително чрез разработката, експлоатацията и 
поддръжката на системи и средства, които използват информационни и 
комуникационни технологии; и

й) всички други свързани дейности, които подпомагат общата и конкретните 
цели, определени в членове 3 и 4.

Член 8
Искане за техническа подкрепа

1. Държава членка, която желае да получи техническа подкрепа по инструмента, 
подава искане за техническа подкрепа до Комисията, в което се посочват 
областите на политиката и приоритетите за подкрепа, както е определено в 
член 5. Подобни искания се подават до 31 октомври на календарната година. 
Комисията може да изготви насоки относно основните елементи, които трябва 
да бъдат включени в искането за подкрепа, и може допълнително да 
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популяризира и насърчава използването на инструмента от страна на 
държавите членки с голяма потребност от подкрепа.

1а. За да получат планираните реформи широка подкрепа и ангажираност, 
желаещите да се възползват от инструмента държави членки следва като 
част от искането за техническа подкрепа да се консултират със 
съответните заинтересовани страни, в съответствие с националните 
закони и практика и когато това е целесъобразно.

2. Държавите членки могат да представят искане за техническа подкрепа при 
следните обстоятелства, свързани със:

а) изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна 
собствена инициатива и в съответствие с общите и конкретните цели, 
определени в членове 3 и 4;

аа) изпълнението на повишаващи растежа и устойчивостта социално и 
екологично устойчиви реформи в контекста на процесите за 
икономическо управление, които ефективно допринасят за 
изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, 
отправени в рамките на европейския семестър, или на действия, 
свързани с антицикличността и/или прилагането на правото на 
Съюза;

б) изпълнението на програми за икономически корекции в държавите членки, 
които получават финансова помощ от Съюза съгласно съществуващи 
инструменти, по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) № 472/2013 
на Европейския парламент и на Съвета15 по отношение на държавите 
членки, чиято валута е еврото, и Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета16 
по отношение на държавите членки, чиято валута не е еврото;

▌

г) изготвянето на планове за възстановяване и устойчивост съгласно 
Регламент (ЕС) № YYY/XX и тяхното изпълнение от държавите членки;

д) преразглеждането и усъвършенстването на плановете за 
възстановяване и устойчивост съгласно Регламент (ЕС) № YYY/XX.

2а. Държавите членки могат по всяко време да внасят искания, които попадат 
в обхвата на параграф 2, буква д) от настоящия член, с цел изменение или 
замяна на техните предложения в съответствие с член 18 от Регламент 
(ЕС) № YYY/XX.

3. Като взема предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро 
финансово управление и след провеждане на диалог с държавата членка, 
включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира 
искането за подкрепа, посочено в параграф 1 от настоящия член, въз основа на 

15 Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване 
на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или 
застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 
27.5.2013, стр. 1).

16 Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, 
осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки (OВ 
L 53, 23.2.2002 г., стp. 1).
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неотложността, обхвата и дълбочината на установените предизвикателства, 
нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, 
анализа на социално-икономическите показатели и институционалния и 
общия административен капацитет на държавата членка.

Въз основа на посочения анализ и като взема предвид съществуващите действия 
и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, 
Комисията постига споразумение със съответната държава членка относно 
приоритетните области на подкрепа, целите, ясните ангажименти за 
реформи, ако е приложимо, препоръчителния график, междинните цели, ако 
е приложимо, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, както 
и прогнозната обща финансова вноска за тази техническа подкрепа, която се 
определя в план за сътрудничество и подкрепа.

4. В плана за сътрудничество и подкрепа, посочен в параграф 3, отделно от друга 
техническа подкрепа, се определят мерките, свързани с плановете за 
възстановяване и устойчивост за държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 
YYY/XX.

Член 9
Информация до Европейския парламент и Съвета и съобщаване на плановете за 

сътрудничество и подкрепа

1. Комисията ▌предава без ненужно забавяне плана за сътрудничество и подкрепа 
едновременно на Европейския парламент и Съвета за целите на 
демократичната отчетност и видимост на действията на Съюза. ▌

▌

3. Комисията ▌участва в дейностите по комуникация, за да се гарантира 
видимостта на финансирането от Съюза за пакетите от мерки за подкрепа, 
предвидени в плановете за сътрудничество и подкрепа, включително чрез 
съвместни комуникационни дейности с националните органи и с 
представителствата на Европейския парламент и на Комисията в 
съответната държава членка. Комисията публикува на своя уебсайт пълен 
списък на получилите подкрепа проекти и сумите, отпуснати за всеки от 
тях. Този списък се актуализира редовно. Комисията редовно информира 
представителствата на Европейския парламент и на Комисията и 
центровете „Europa Experience“ за тези проекти в съответните държави 
членки.

Член 10
Прехвърляне на средства към инструмента

1. В допълнение към финансовия пакет, определен в член 6, параграф 1, бюджетът 
за техническа подкрепа може да се финансира чрез доброволно прехвърляне на 
средства от държавите членки, извършено в съответствие с член 21 от Регламент 
[приемник на РОР] и съгласно определената в същия член процедура, както е 
посочено в член 6, параграф 3 от настоящия регламент.

1а. В допълнение към финансовия пакет, определен в член 6, параграф 1, 
държавите членки могат да предложат разпределянето на част от своя 
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план за устойчивост и реформи в полза на Инструмента за техническа 
подкрепа. Отпуснатата сума допринася за увеличаване на техническата 
подкрепа за изготвяне, изменение и подобряване на плановете им за 
възстановяване и устойчивост. Отпуснатата сума се усвоява в 
съответствие с правилата на инструмента за техническа подкрепа. 
Комисията изпълнява тези ресурси в съответствие с член 62, параграф 1, 
буква а) от Финансовия регламент.

2. Прехвърляне, извършено от дадена държава членка в съответствие с параграф 1, 
се използва единствено в тази държава членка.

Член 11
Допълнително финансиране

Финансираните по инструмента действия могат да получат подкрепа от други програми, 
инструменти или фондове на Съюза, финансирани от бюджета на Съюза, при условие че 
такава подкрепа не покрива едни и същи разходи, за да се постигне добър капацитет 
за усвояване на средствата.

Член 12
Изпълнение на техническата подкрепа

1. Комисията изпълнява инструмента в съответствие с Финансовия регламент, 
включително при пълно спазване на правилата за защита на бюджета на 
Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 
YYY/XX на Европейския парламент и на Съвета [механизъм за 
върховенството на закона в МФР]17.

2. Мерките по инструмента могат да се изпълняват от Комисията пряко или 
непряко — посредством субекти и лица, различни от държавите членки, в 
съответствие с член XX от Финансовия регламент. По-специално, подкрепата от 
Съюза за действията съгласно член 7 се предоставя под формата на:

а) безвъзмездни средства;

б) договори за обществени поръчки;

в) възстановяване на разходи, направени от външни експерти, включително 
експерти от националните, регионалните или местните органи на 
предоставящите или получаващите подкрепа държави членки;

г) вноски в доверителни фондове, създадени от международни организации; 
както и

д) действия, извършвани чрез непряко управление.

3. Безвъзмездни средства могат да се отпускат на национални органи на държавите 
членки, групата на Европейската инвестиционна банка, международни 
организации, публични или частни органи и субекти, които са законно 
установени във:

17 ОВ C […],[…] г., стр. […].
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а) държави членки;

б) държави от Европейската асоциация за свободна търговия, които са страни 
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в 
съответствие с условията, предвидени в него.

Процентът на съфинансиране за безвъзмездните средства е до 100 % от 
допустимите разходи.

3а. Безвъзмездните средства се изплащат единствено при постигане на целите 
и на напредък в рамките на препоръчителните срокове, както е посочено в 
плановете за сътрудничество и подкрепа.

4. Мерки за техническа подкрепа могат да бъдат предоставени със 
сътрудничеството на субекти от други държави членки и международни 
организации.

5. Техническата подкрепа може също така да се предоставя от отделни експерти, 
които могат да бъдат поканени да дадат принос към избрани организирани 
дейности, когато това е необходимо за постигането на конкретните цели, 
посочени в член 4.

6. За целите на изпълнението на техническата подкрепа Комисията приема работни 
програми чрез делегирани актове в съответствие с член 16а.

В работните програми се посочват разпределените средства за инструмента. В 
тях също се определят мерките, необходими за тяхното изпълнение в 
съответствие с общата и конкретните цели, посочени в членове 3 и 4, критериите 
за подбор и отпускане на безвъзмездни средства и всички елементи, изисквани 
съгласно Финансовия регламент.

7. За да се гарантира своевременната наличност на средства, ограничена част от 
работната програма, непревишаваща 10% от разпределените за годината 
средства, се определя за специални мерки в случай на непредвидени и надлежно 
обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, включително 
сериозни икономически затруднения или важни обстоятелства, засягащи 
сериозно икономическите, социалните или здравните условия в дадена държава 
членка и излизащи извън нейния контрол.

Комисията може, по искане на държава членка, която желае да получи 
техническа подкрепа, да приеме специални мерки в съответствие с целите и 
действията, определени в инструмента, за да предостави техническа подкрепа на 
националните органи при посрещането на спешните нужди. Такива специални 
мерки са временни по своето естество и са свързани с обстоятелствата, 
предвидени в член 8, параграф 2. Специалните мерки приключват в срок до шест 
месеца и могат да бъдат заменени с мерки за техническа подкрепа в съответствие 
с условията, определени в член 8.
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ГЛАВА III 

Взаимно допълване, мониторинг и оценка

Член 13
Координация и взаимно допълване

1. Комисията и съответните държави членки, в степен, която е съизмерима със 
съответните им отговорности, насърчават взаимодействията и гарантират 
ефективната координация, взаимно допълване и съгласуваност между 
инструмента ▌и другите програми и инструменти на Съюза, и по-специално с 
мерките, финансирани от фондовете на Съюза, за да избегнат дублиране или 
припокривания. За целта те:

а) осигуряват взаимно допълване, полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и по целесъобразност, на регионално 
и местно равнище, по-специално във връзка с мерките, финансирани от 
фондовете на Съюза, както във фазата на планиране, така и по време на 
изпълнението;

б) оптимизират механизмите за координация с цел избягване на дублирането 
на усилия; и

в) осигуряват тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението 
лица на равнището на Съюза, на национално и ▌по целесъобразност, на 
регионално и местно равнище с цел осъществяване на съгласувани и 
рационализирани действия за подкрепа по инструмента.

2. Комисията полага всички усилия, за да гарантира взаимно допълване и 
взаимодействие с подкрепата, предоставяна от други съответни международни 
организации.

Член 14
Мониторинг на изпълнението

1. Комисията извършва мониторинг върху изпълнението на инструмента и измерва 
постигането на общата и конкретните цели, определени в членове 3 и 4, като 
използва плановете за сътрудничество и подкрепа. Показатели, които ще се 
използват за докладване на напредъка и за целите на наблюдението и оценката 
на настоящия регламент към постигане на общата и конкретните цели, са 
определени в приложението. Мониторингът на изпълнението е целенасочен и 
пропорционален на извършваните по инструмента дейности.

2. Системата за докладване на изпълнението ▌гарантира ефикасното, ефективно и 
навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на 
инструмента и неговите резултати, и когато е възможно – с разбивка по пол. 
За тази цел на получателите на финансиране от Съюза се налагат 
пропорционални изисквания за докладване.
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Член 15
Шестмесечен доклад

1. Комисията предоставя шестмесечен доклад едновременно на Европейския 
парламент и Съвета относно изпълнението на настоящия регламент.

2. Шестмесечният доклад включва информация относно:

а) искания за подкрепа, подадени от държавите членки съгласно член 8, 
параграф 1;

б) анализа на прилагането на посочените в член 8, параграф 2 критерии, 
използвани за анализ на подадените от държавите членки искания за 
подкрепа;

в) планове за сътрудничество и подкрепа, както е посочено в член 8, 
параграф 3; 

г) специални мерки, приети съгласно член 12, параграф 7; и

д) прилагането на мерки за подкрепа по държави членки и когато е 
приложимо, по региони.

Член 15а
Диалог в подкрепа на реформите

За да се активизира диалогът между институциите на Съюза, и по-
конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за да се 
гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия 
на Европейския парламент може да покани представители на Съвета и на 
Комисията да се явят пред комисията за обсъждане на всички мерки, взети 
съгласно настоящия регламент, включително шестмесечния доклад 
съгласно член 15.

Член 16 
Междинна оценка и последваща оценка

1. Не по-късно от четири години след влизането в сила на настоящия регламент 
Комисията предоставя на Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите независим доклад 
за междинна оценка на изпълнението на настоящия регламент. Не по-късно от 
три години след края на периода, посочен в член 1, Комисията представя на 
тези институции и независим доклад за последваща оценка.

2. В доклада за междинна оценка по-специално се оценява до каква степен са били 
постигнати целите на инструмента, посочени в членове 3 и 4, адекватността 
и ефикасността на използването на средствата, европейската добавена стойност 
и комуникационните дейности, които са били въведени, за да се гарантира 
видимостта на финансирането от Съюза. В него също така се разглежда 
актуалността на всички цели и действия.

3. Докладът за последваща оценка се състои от обща оценка на изпълнението на 
настоящия регламент, включва информация относно неговото въздействие в 
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дългосрочен план и се предоставя едновременно на Европейския парламент 
и на Съвета.

3а. По целесъобразност докладите за междинна или последваща оценка се 
придружават от законодателни предложения за изменение на настоящия 
регламент.

Член 16а
Прозрачност

Бенефициерите гарантират, в полза на широката общественост, максимална 
прозрачност по отношение на дейностите и финансовите потоци в рамките на 
този инструмент. Такава прозрачност може да бъде ограничена единствено от 
правни актове, свързани с търговска тайна, приложими правила за защита на 
данните или текущи административни или наказателни разследвания, 
осъществявани от органите на Съюза. Бенефициерите публикуват цялата 
относима информация в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския 
парламент и на Съвета18. Всички обществени поръчки се публикуват на Портала 
за отворени данни на ЕС.

ГЛАВА IIIА 

Упражняване на делегирането

Член 16б
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията 
при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, 
параграф 6, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 6, може да бъде 
оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С 
решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на 
правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, 
определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.

18 1а Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно 
отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (ОВ L 172, 
26.6.2019 г., стр. 56).
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5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 6, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили 
възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца 
по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА IV 

Преходни и заключителни разпоредби

Член 17
Информация, комуникация и публичност

1. Получателите на финансиране от Съюза посочват произхода на тези средства 
и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, по-специално когато 
популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят 
последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни 
видове публика, включително медиите и обществеността.

2. Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по 
отношение на инструмента, действията по него и неговите резултати, 
включително чрез съвместни комуникационни дейности с националните 
органи и с представителствата на Европейския парламент и на Комисията 
в съответната държава членка. Финансовите ресурси, отпуснати за 
инструмента, допринасят също така за институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, 
посочени в членове 3 и 4.

Член 18
Преходни разпоредби

1. Действията и дейностите за техническа подкрепа, започнали на или преди 
31 декември 2020 г. съгласно Регламент (ЕС) 2017/825, продължават да се 
управляват от този регламент до тяхното приключване.

1а. Действията съгласно настоящия регламент са допустими за финансиране, 
ако са започнали от 1 февруари 2020 г. нататък, при условие че преследват 
целите, посочени в членове 3 и 4.

2. Финансовият пакет, посочен в член 6, параграф 1, буква б), може също така да 
покрива разходи за техническа и административна помощ, включително 
мониторинг, комуникация и оценка, които се изискват съгласно Регламент (ЕС) 
2017/825 и които не са приключили до 31 декември 2020 г.
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3. Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити ▌след 
2020 г. за покриване на разходите, предвидени в член 6, параграф 2, във връзка 
с управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2020 г.

Член 19
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки.

Съставено в Брюксел на  година.

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатели

Постигането на целите, посочени в членове 3 и 4, се измерва въз основа на следните 
показатели, разпределени по държави членки и по област на намеса.

Показателите се използват в съответствие с наличните данни и информация 
(включително количествени и/или качествени данни).

Показатели за постигнатите резултати:

а) брой на приключените планове за сътрудничество и подкрепа;

а) брой на извършените дейности за техническа подкрепа;

б) конкретни резултати, предоставени от дейностите за техническа 
подкрепа, като планове за действие, пътни карти, насоки, наръчници и 
препоръки;

Показатели за резултатите:

в) резултати от предоставените дейности за техническа подкрепа, като 
приемане на стратегия, приемане на нов закон/акт или изменение на 
съществуващ такъв, приемане на (нови) процедури и действия, за да се 
засили изпълнението на реформите;

Показатели за въздействието:

г) целите, определени в плановете за сътрудничество и подкрепа, които са 
постигнати, inter alia, в резултат на получената техническа подкрепа.

Комисията извършва последващата оценка, посочена в член 16, също така с цел 
установяване на връзките между предоставената техническа подкрепа и изпълнението на 
съответните мерки в съответната държава членка с оглед повишаване на 
устойчивостта, устойчивия растеж, заетостта и сближаването.
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30.9.2020

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на инструмент за техническа подкрепа
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

Докладчик по становище: Драго Пъслару

КРАТКА ОБОСНОВКА

След като оттегли предложението си за Програма за подкрепа на реформите (ППР), 
която включваше инструмент за техническа подкрепа, на 28 май 2020 г. Комисията 
представи предложение за създаването на самостоятелен инструмент за техническа 
подкрепа, който да бъде на разположение на всички държави членки на доброволна 
основа като приемник на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). 
Този инструмент е част от инициативите, предприети от Комисията в отговор на 
избухването на пандемията от COVID-19, за да се помогне на държавите членки да 
смекчат отрицателните икономически и социални последици. Много е важно да се 
укрепи устойчивостта на европейските икономики и е необходимо да се планира 
стратегически възстановяването и да се гарантира устойчив растеж.

Като приемник на ППСР, инструментът за техническа подкрепа има за цел да осигури 
подкрепа за укрепване на административния капацитет и дългосрочните структурни 
реформи в държавите членки, които на свой ред могат да окажат значително 
въздействие върху техния пазар на труда и системите за социална сигурност. Той също 
така предоставя подкрепа за насърчаване на изпълнението на специфичните за всяка 
държава препоръки, отправени към държавите членки в контекста на европейския 
семестър. С инструмента се цели да се насърчи сближаването в Съюза чрез подкрепа на 
усилията на държавите членки за провеждане на необходимите реформи за 
икономическо и социално възстановяване, постигане на устойчивост и сближаване, и за 
укрепване на техния административен капацитет за прилагане на правото на Съюза 
предвид предизвикателствата, пред които са изправени институциите, управленските 
структури, публичната администрация и икономическите и социалните сектори.

Успоредно с инструмента за техническа подкрепа, за да отговори на новите 
предизвикателства в настоящия контекст, Комисията предложи също така регламент за 
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Механизъм за възстановяване и устойчивост, който ще осигури мащабна финансова 
подкрепа за публични инвестиции и реформи, които ще направят икономиките на 
държавите членки по-устойчиви и по-добре подготвени за бъдещето. Така 
инструментът може да подпомага държавите членки при изготвянето, изпълнението, 
преразглеждането и подобряването на планове за възстановяване и устойчивост по 
Механизма за възстановяване и устойчивост.

Докладчикът приветства факта, че в настоящото предложение на Комисията се отчита 
позицията, изразена в съвместния проект на доклад на комисиите BUDG и ECON 
относно инструментите за техническа подкрепа, съдържащи се в предложението за 
ППР, публикуван на 20 април 2020 г., както и в становището на комисията EMPL 
относно Програмата за подкрепа на реформите, приета на 26 май 2020 г. Докладчикът 
би желал да предложи някои промени, свързани с настоящия контекст, в които се 
подчертава значението на социално отговорните, интелигентни, устойчиви и 
приобщаващи реформи и инвестиции, които биха подкрепили устойчивото и 
справедливо възстановяване и след кризата във връзка с COVID-19.

Предложението на Комисията поставя конкретен акцент върху действията, които 
насърчават прехода към зелени и цифрови технологии. В този контекст докладчикът 
изтъква значението на цифровизацията във всички области на икономиката и 
обществото на ЕС и евентуалната роля на инструмента при подкрепата на държавите 
членки при осигуряването на цифрово възстановяване чрез реформи и инвестиции в 
цифрова инфраструктура и умения, които ще допринесат за крайната цел за създаване 
на цифров единен пазар.

Докладчикът предлага разширяване на обхвата на инструмента (член 5) чрез включване 
например на политики за младежта; политики за социална закрила с акцент върху 
уязвимите групи; политики за намаляване на основаната на пола дискриминация и за 
насърчаване на равенството между половете; политики за подобряване на достъпа до 
образование за децата и учащите; професионално образование и обучение, достъп до 
учене през целия живот и интегриране на пазара на труда; политики за подобряване на 
капацитета на публичните институции за гарантиране на правата на мобилните и 
трансграничните работници и т.н.

Според докладчика инструментът следва също така да насърчава сближаването за 
присъединяване към еврозоната на онези държави членки, чиято парична единица не е 
еврото.

В по-широк план инструментът за техническа подкрепа също ще допринесе за 
изпълнението на ангажиментите на Съюза и на държавите членки в контекста на 
Европейския стълб на социалните права и на Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещите комисии – комисията по 
бюджети и комисията по икономически и парични въпроси – да вземат предвид 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Избухването на пандемията от 
COVID-19 в началото на 2020 г. 
промени икономическите перспективи 
за следващите години както в ЕС, така и 
по света. Вследствие на кризата се 
появиха нови приоритети в Съюза, 
свързани по-специално с 
възстановяването и устойчивостта. Те 
изискват спешни и координирани 
действия от страна на Съюза с цел 
преодоляване на икономическите 
последици за държавите членки, както и 
за намаляване на социалните и 
икономическите загуби. Настоящата 
пандемия от COVID-19, както и 
икономическата и финансова криза 
показаха, че развитието на надеждни и 
устойчиви икономики и финансови 
системи, изградени върху силни 
икономически и социални структури, 
помага на държавите членки да реагират 
по-ефикасно на сътресенията и да се 
възстановяват по-бързо от тях. Поради 
това реформите за стимулиране на 
растежа и инвестициите за 
преодоляване на структурните 
слабости на икономиките и за 
укрепване на тяхната устойчивост 
ще бъдат от съществено значение за 
връщането на нашите икономики и 
общества по пътя на устойчивото 
възстановяване и за преодоляване на 
икономическите, социалните и 
териториалните различия в Съюза.

(3) Избухването на пандемията от 
COVID-19 в началото на 2020 г. 
промени икономическите перспективи 
за следващите години както в ЕС, така и 
по света. Вследствие на кризата се 
появиха нови приоритети в Съюза, 
свързани по-специално с 
възстановяването и устойчивостта и 
предоставянето на подкрепа за най-
уязвимите групи, засегнати от 
кризата. Те изискват спешни и 
координирани действия от страна на 
Съюза с цел преодоляване на 
икономическите последици за 
държавите членки, както и за 
намаляване на териториалните, 
социалните и икономическите загуби. 
Настоящата пандемия от COVID-19, 
както и икономическата и финансова 
криза показаха, че развитието на 
надеждни и устойчиви икономики, и 
финансови системи и системи за 
социално подпомагане, изградени 
върху силни икономически и социални 
структури, помага на държавите членки 
да реагират по-ефикасно на 
сътресенията и да се възстановяват по-
бързо от тях. Поради това социално 
отговорните, интелигентни, 
устойчиви и приобщаващи реформи, 
които засилват потенциала за 
укрепване на капацитета за 
приспособяване и системите за 
социална закрила, стимулират 
растежа, създават качествени 
работни места, насърчават 
инвестициите и подпомагат процеса 
на възходящо икономическо, социално 
и териториално сближаване и 
конвергенция, ще бъдат от съществено 
значение за връщането на нашите 
икономики и общества по пътя на 
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устойчивото възстановяване и за 
преодоляване на икономическите, 
социалните и териториалните различия 
в Съюза.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На равнището на Съюза 
европейският семестър за координация 
на икономическите политики е 
рамката, чрез която се определят 
националните приоритети в областта на 
реформите и се наблюдава тяхното 
изпълнение. Държавите членки изготвят 
собствени национални многогодишни 
инвестиционни стратегии в подкрепа на 
тези приоритети на реформите. Тези 
стратегии са представени заедно с 
годишните национални програми за 
реформи като начин за определяне и 
координиране на приоритетите, които 
трябва да бъдат подкрепяни с 
финансиране от държавите членки и/или 
Съюза. Те следва също така да осигурят 
съгласуваното използване на 
финансирането от Съюза и да увеличат 
максимално добавената стойност на 
финансовото подпомагане, което 
получават по-специално по програмите, 
подкрепяни от Съюза в рамките на 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд, както и от други програми.

(4) На равнището на Съюза 
европейският семестър за координация 
на икономическите политики е 
главната рамка, чрез която се 
определят предизвикателствата и 
националните приоритети в областта на 
реформите в икономическата област и 
областта на социалната политика и 
се наблюдава тяхното изпълнение. 
Подобни реформи следва да са 
основани на солидарност, интеграция, 
социална справедливост и справедливо 
разпределение на богатството и 
приходите, така че да осигуряват 
равенство и достъп до възможности 
и социална закрила, да защитават 
уязвимите групи и да подобряват 
жизнения стандарт на всички, като 
това са основни принципи на 
Европейския стълб на социалните 
права. Държавите членки изготвят 
собствени национални многогодишни 
инвестиционни стратегии в подкрепа на 
тези приоритети на реформите. Тези 
стратегии следва да се изготвят въз 
основа на широкообхватен и 
документиран процес на обществено 
обсъждане в сътрудничество със 
социалните партньори и след това да 
бъдат представени заедно с годишните 
национални програми за реформи като 
начин за определяне и координиране на 
приоритетите, които трябва да бъдат 
подкрепяни с финансиране от 
държавите членки и/или Съюза. Те 
следва също така да осигурят 
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съгласуваното използване на 
финансирането от Съюза и да увеличат 
максимално добавената стойност на 
финансовото подпомагане, което 
получават по-специално по програмите, 
подкрепяни от Съюза в рамките на 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд, както и от други програми.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В миналото държавите членки 
все по-често използваха техническата 
подкрепа по ППСР, ето защо чрез 
настоящия регламент следва да бъде 
създаден инструмент за техническа 
подкрепа, за се продължи 
подпомагането на държавите членки 
при изпълнението на реформите.

(6) В миналото държавите членки 
все по-често използваха техническата 
подкрепа по ППСР, ето защо чрез 
настоящия регламент следва да бъде 
създаден инструмент за техническа 
подкрепа, за се продължи 
подпомагането на държавите членки 
при изпълнението на реформите и на 
инвестиции, които ще подкрепят по 
устойчив и справедлив начин 
възстановяването след пандемията 
от COVID-19 и ще направят по-
устойчиви националните системи.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед на Европейски зелен 
пакт като стратегия на Европа за растеж 
и следвайки ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие, инструментът за 
техническа подкрепа ще допринася за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата и за 
постигането на общата цел 25 % от 

(7) С оглед на Европейски зелен 
пакт като стратегия на Европа за растеж 
и следвайки ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие, инструментът за 
техническа подкрепа ще допринася за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата и за 
постигането на общата цел 25 % от 
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бюджетните разходи на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Съответните действия следва 
да бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
инструмента и да бъдат преразгледани в 
рамките на съответните прегледи и 
оценки. Те следва също да се справят с 
по-широките екологични и социални 
предизвикателства в рамките на Съюза, 
включително защитата на природния 
капитал и подкрепата за кръговата 
икономика, и да са в съответствие с 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие.

бюджетните разходи на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Съответните действия следва 
да бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
инструмента и да бъдат преразгледани в 
рамките на съответните прегледи и 
оценки. Инструментът ще допринесе 
също така за реформи, които 
гарантират прилагането на 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права и се справят с по-
широките екологични и социални 
предизвикателства в рамките на Съюза, 
включително намаляването на 
неравенствата, гарантирането на 
висококачествени обществени услуги, 
опазването на природния капитал и 
подкрепата за кръговата икономика, и са 
в съответствие с Програмата до 2030 г. 
за устойчиво развитие.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Инструментът за техническа 
подкрепа също ще допринесе за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза и на държавите членки в 
контекста на Европейския стълб на 
социалните права, както и за 
реформи и инвестиции, основани на 
принципите на Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Инструментът за техническа 
подкрепа следва да помогне за 
изграждане на капацитет на 
националните органи, публичните и 
частните организации и на 
населението, което се ползва от 
подкрепяните от него проекти, като 
по този начин се осигурява 
възможност за по-ефикасно и 
ефективно използване на средствата 
за възстановяване и устойчивост, с 
по-добро изпълнение и реално 
въздействие върху реализирането на 
политики, които са съгласувани с 
потребностите на държавите членки 
и техните стратегии за развитие, 
като се насърчава достойният труд, 
справедливо заплатен и основан на 
колективно договаряне; които 
насърчават публични инвестиции в 
инфраструктурата и 
производствените сектори, 
подкрепят екологосъобразното и 
иновативно развитие, гарантиращо 
социално и териториално 
сближаване; които стимулират 
обществените услуги и инвестират в 
тях, предоставяйки 
висококачествени и универсални 
социални отговори.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Като признава значението на 
цифровизацията във всички области 
на икономиката и обществото на 
Съюза, инструментът за техническа 
подкрепа ще подпомага държавите 
членки при осигуряването на цифрова 
трансформация чрез реформи и 
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инвестиции в цифрова 
инфраструктура и умения, които ще 
допринесат за общата цел за 
създаване на цифров единен пазар.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общата цел на инструмента за 
техническа подкрепа следва да бъде 
насърчаването на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в Съюза чрез подкрепа на 
усилията на държавите членки за 
осъществяване на реформи, необходими 
за постигане на икономическо и 
социално възстановяване, 
устойчивост и сближаване. В тази 
връзка той следва да допринася за 
укрепване на административния 
капацитет на държавите членки за 
прилагане на правото на Съюза във 
връзка с предизвикателствата, пред 
които са изправени институциите, 
управленските структури, публичната 
администрация и икономическите и 
социалните сектори.

(8) Общата цел на инструмента за 
техническа подкрепа следва да бъде 
укрепването на административния 
капацитет на държавите членки и на 
техните регионални и местни органи, 
доколкото те се отнасят до техните 
институции, публичната 
администрация и икономическите и 
социалните сектори, и да подпомага 
националните, регионалните и 
местните органи в техните усилия за 
разработване, развитие и прилагане 
на реформи. Освен това той следва да 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез подкрепа на усилията на държавите 
членки за осъществяване на социално 
отговорни реформи и инвестиции, 
които ще подкрепят постигането на 
устойчиво и справедливо 
икономическо, социално и свързано с 
равенството между половете 
възстановяване след пандемията от 
COVID-19. В тази връзка той следва да 
допринася за укрепване на 
административния капацитет на 
държавите членки за прилагане на 
правото на Съюза във връзка с 
предизвикателствата, пред които са 
изправени институциите, управленските 
структури, публичната администрация и 
икономическите и социалните сектори.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Конкретните цели на 
инструмента за техническа подкрепа 
следва да бъдат оказване на подкрепа на 
националните органи в усилията им за 
разработване, развитие и изпълнение на 
реформи, включително чрез обмен на 
добри практики, подходящи процеси и 
методики и по-ефективно и по-ефикасно 
управление на човешките ресурси.

(9) Конкретните цели на 
инструмента за техническа подкрепа 
следва да бъдат оказване на подкрепа на 
националните и местните органи и 
социалните партньори в усилията им 
за разработване, развитие и изпълнение 
на социално отговорни и устойчиви 
реформи и засилване на социалния 
диалог, включително чрез обмен на 
данни и добри практики, подходящи 
процеси и методики и по-ефективно и 
по-ефикасно управление на човешките 
ресурси.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се подпомогнат държавите 
членки при провеждането на 
необходимите реформи във всички 
ключови икономически и социални 
области, Комисията следва да продължи 
да оказва техническа подкрепа по 
искане на държава членка в широк кръг 
от области на политиката, в т.ч. 
свързани с управлението на публичните 
финанси и активи, институционалните и 
административните реформи, бизнес 
средата, сектора на финансите, пазарите 
на стоки, услуги и труд, образованието 
и обучението, устойчивото развитие, 
общественото здраве и социалното 
подпомагане. Специално внимание 
следва да се обърне на действията, 
които насърчават прехода към зелени и 
цифрови технологии.

(10) За да се подпомогнат държавите 
членки при провеждането на 
необходимите реформи във всички 
ключови икономически и социални 
области, Комисията следва да продължи 
да оказва техническа подкрепа по 
искане на държава членка в широк кръг 
от области на политиката, в т.ч. 
свързани с управлението на публичните 
финанси и активи, институционалните и 
административните реформи, бизнес 
средата, сектора на финансите, пазарите 
на стоки, услуги и качествени работни 
места, образованието и обучението, 
устойчивото развитие, демографските 
промени, общественото здраве и 
социалното подпомагане, 
насърчаването на активен живот на 
възрастните хора, политиките в 
областта на икономическото, 
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социалното и териториалното 
сближаване, гражданската защита, 
убежището, миграцията и 
границите, както и развитието на 
инфраструктура във всички тези 
области. Специално внимание следва 
да се обърне на действията, които 
насърчават прехода към зелени и 
цифрови технологии и социалния 
прогрес. Инструментът за 
техническа подкрепа следва също 
така да подкрепя действия за 
стимулиране на сближаването за 
присъединяване към еврозоната на 
онези държави членки, чиято парична 
единица не е еврото.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да получат реформите 
широка подкрепа, от държавите 
членки, желаещи да се възползват от 
инструмента за техническа подкрепа, 
следва да се изисква да се 
консултират, като част от процеса 
на изготвяне на предложения за 
пакети, със съответните 
заинтересовани страни, като 
например местните и регионалните 
органи, икономическите и 
социалните партньори и 
гражданското общество, в 
съответствие с приложимите 
разпоредби на Делегиран регламент 
(ЕС) № 240/2014 на Комисията1a, 
както и с националните парламенти.
__________
1а Делегиран регламент (ЕС) № 240/ 
2014 на Комисията от 7 януари 
2014 г. относно Eвропейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките 
на европейските структурни и 
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инвестиционни фондове.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се отговори на 
допълнителните потребности по 
инструмента за техническа подкрепа, 
държавите членки следва да имат 
възможността да прехвърлят към 
бюджета на този инструмент планирани 
средства при споделено управление в 
рамките на фондовете на Съюза 
съгласно съответната процедура. 
Прехвърлените средства следва да се 
изпълняват съгласно правилата на този 
инструмент и следва да се използват 
изключително в полза на съответната 
държава членка. Комисията следва да 
предоставя на съответната държава 
членка обратна информация относно 
използването на допълнителен 
доброволен принос.

(12) За да се отговори на 
допълнителните потребности по 
инструмента за техническа подкрепа, 
държавите членки следва да имат 
възможността да прехвърлят към 
бюджета на този инструмент планирани 
средства при споделено управление в 
рамките на фондовете на Съюза 
съгласно съответната процедура и при 
максимална горна граница в размер на 
10% от бюджетния пакет на 
държавата членка. Прехвърлените 
средства следва да се изпълняват 
съгласно правилата на този инструмент 
и следва да се използват изключително 
в полза на съответната държава членка. 
Комисията следва да предоставя на 
съответната държава членка обратна 
информация относно използването на 
допълнителен доброволен принос.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Поради извънредните 
обстоятелства, произтичащи от 
последиците от пандемията от 
COVID-19, съответните действия, 
започнали от 1 февруари 2020 г. 
нататък, следва да бъдат допустими 
за финансиране по линия на 
инструмента за техническа подкрепа, 
при условие че преследват целите, 
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определени в настоящия регламент.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инструментът за техническа 
подкрепа следва да се предоставя при 
поискване в подкрепа на изпълнението 
на реформи, предприети по 
инициатива на държавите членки, 
реформи в контекста на процесите на 
икономическо управление или 
действията, свързани с изпълнението на 
правото на Съюза, както и реформи във 
връзка с изпълнението на програмите за 
икономически корекции. Той следва 
също така да предоставя техническа 
подкрепа за подготовката и 
изпълнението на планове за 
възстановяване, предприети по 
Регламент (ЕС) № YYY/XX.

(13) Инструментът за техническа 
подкрепа следва да се предоставя при 
поискване в подкрепа на изпълнението 
на реформи, предприети в държавите 
членки, реформи в контекста на 
процесите на икономическо управление 
или действията, свързани с 
изпълнението на правото на Съюза, 
както и реформи във връзка с 
изпълнението на програмите за 
икономически корекции. 
Инструментът за техническа 
подкрепа е във висока степен 
препоръчван и следва също така да 
предоставя техническа подкрепа за 
подготовката, преразглеждането, 
подобряването и изпълнението на 
планове за възстановяване, предприети 
по Регламент (ЕС) № YYY/XX1a.

___________
1aРегламент (ЕС) YYY/XX за създаване 
на механизъм за възстановяване и 
устойчивост

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Инструментът за техническа 
подкрепа следва също така да 
подкрепя реформи, изпълнявани чрез 
местните органи и други 
заинтересовани страни. Когато 
европейският семестър, по-специално 
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специфичните за всяка държава 
препоръки, идентифицира 
предизвикателства, които изискват 
спешни реформи, но съответната 
държава членка не използва по 
подходящ начин разпределеното 
финансиране или това финансиране е 
спряно от Комисията, действията на 
регионално и местно равнище, които 
допринасят за справяне с тези 
предизвикателства, следва да 
продължат да се ползват от 
инструмента.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В съответствие с правилата и 
практиките, които вече съществуват по 
предишната програма — ППСР, 
представянето на искания за техническа 
подкрепа следва да става чрез олекотена 
процедура. По тази причина исканията 
на държавите членки следва да се 
подават до 31 октомври на календарната 
година. Като се спазва 
основополагащият принцип на равно 
третиране, добро финансово управление 
и прозрачност следва да се определят 
подходящи критерии за анализ на 
исканията, представени от държавите 
членки. Тези критерии следва да се 
основават на неотложността, 
сериозността и обхвата на проблемите, 
както и на нуждите от подкрепа, 
определени по отношение на областите 
на политиката, в които се предвижда 
техническа подкрепа.

(14) В съответствие с правилата и 
практиките, които вече съществуват по 
предишната програма — ППСР, 
представянето на искания за техническа 
подкрепа следва да става чрез олекотена 
процедура. По тази причина исканията 
на държавите членки следва да се 
подават, след подходящи консултации 
с релевантните социални партньори, 
до 31 октомври на календарната година, 
освен за искания, свързани с 
преразглеждане и подобряване на 
плановете на държавите членки за 
възстановяване и устойчивост, по-
специално искания, отправени с цел 
изменение или замяна на планове за 
възстановяване и устойчивост, в 
съответствие с член 18 от 
Регламент (ЕС) № YYY/XX, които 
следва да могат да бъдат подадени 
през цялата година. Като се спазва 
основополагащият принцип на равно 
третиране, добро финансово управление 
и прозрачност следва да се определят 
подходящи критерии за анализ на 
исканията, представени от държавите 
членки. Тези критерии следва да се 
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основават на неотложността, 
сериозността и обхвата на проблемите, 
както и на нуждите от подкрепа, 
определени по отношение на областите 
на политиката, в които се предвижда 
техническа подкрепа.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За целите на отчетността, 
прозрачността и за да се гарантира 
видимостта на действията на Съюза, при 
определени условия, които защитават 
чувствителната информация, плановете 
за сътрудничество и подкрепа следва да 
се предоставят на Европейския 
парламент и Съвета, а дейностите по 
комуникация следва да се извършват по 
целесъобразност от Комисията.

(16) За целите на отчетността, 
прозрачността и за да се гарантира 
видимостта на действията на Съюза, при 
определени условия, които защитават 
чувствителната информация, плановете 
за сътрудничество и подкрепа следва да 
се предоставят на и проверяват от 
Европейския парламент и Съвета 
едновременно, а дейностите по 
комуникация следва да се извършват по 
целесъобразност от Комисията.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Следва да се определят 
разпоредбите относно изпълнението на 
инструмента за техническа подкрепа, 
по-специално методите на управление, 
формите на финансиране за мерките за 
техническа подкрепа и съдържанието на 
работните програми, които следва да се 
приемат посредством актове за 
изпълнение. С оглед на важността да се 
продължат усилията на държавите 
членки за планиране и изпълнение на 
реформи, е необходимо да се разреши 
съфинансиране на безвъзмездни 
средства в размер до 100 % от 

(17) Следва да се определят 
разпоредбите относно изпълнението на 
инструмента за техническа подкрепа, 
по-специално методите на управление, 
формите на финансиране за мерките за 
техническа подкрепа и съдържанието на 
работните програми, които следва да се 
приемат посредством делегирани 
актове. С оглед на важността да се 
продължат усилията на държавите 
членки за планиране и изпълнение на 
реформи, е необходимо да се разреши 
съфинансиране на безвъзмездни 
средства в размер до 100 % от 
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допустимите разходи. За да се позволи 
бързото мобилизиране на техническа 
подкрепа в случай на неотложност, 
следва да се изготвят разпоредби за 
приемането на специални мерки за 
ограничен период от време. За тази цел 
ограничена сума от бюджета в рамките 
на работната програма на инструмента 
за техническа подкрепа следва да се 
отдели за специални мерки.

допустимите разходи. За да се позволи 
бързото мобилизиране на техническа 
подкрепа в случай на неотложност, 
следва да се изготвят разпоредби за 
приемането на специални мерки за 
периода от време, необходим за 
преодоляване на 
предизвикателствата, предизвикани 
от спешния случай. За тази цел 
ограничена сума от бюджета в рамките 
на работната програма на инструмента 
за техническа подкрепа, която да не 
надвишава 5%1a от него, следва да се 
отдели за специални мерки.

__________________
1ahttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
annual_work_programme_of_the_structu
ral_reform_support_programme.pdf.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. е 
необходимо създаденият с настоящия 
регламент инструмент да се подложи на 
оценка въз основа на информацията, 
събрана посредством специфични 
изисквания за мониторинг, като 
същевременно се избягват 
свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. По 
целесъобразност тези изисквания следва 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на практическото 
въздействие на инструмента.

(19) В съответствие с точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. е 
необходимо създаденият с настоящия 
регламент инструмент да се подложи на 
оценка въз основа на информацията, 
събрана посредством специфични 
изисквания за мониторинг, като 
същевременно се избягват 
свръхрегулирането и 
административната тежест, 
опростяват се административните 
процедури и се насърчава 
административно сътрудничество, 
по-специално за държавите членки. По 
целесъобразност тези изисквания следва 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на практическото 
въздействие на инструмента.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Следва да бъдат създадени 
работни програми за изпълнението на 
техническата подкрепа. За да се 
гарантират еднакви условия за 
изпълнение на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонталните финансови правила, 
приети от Европейския парламент и от 
Съвета на основание член 322 от 
Договора. Тези правила са установени в 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(Финансовия регламент)17 и определят 
по-специално реда и условията за 
изготвяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди, непряко управление, 
а също и контрола върху отговорността 
на финансовите оператори. 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.

(21) Следва да бъдат създадени 
работни програми за изпълнението на 
техническата подкрепа. За да се 
осъществи техническата подкрепа, 
на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз във връзка с 
приемането на работните програми. 
По отношение на настоящия регламент 
се прилагат хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета на основание 
член 322 от Договора. Тези правила са 
установени в Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета (Финансовия регламент)17 и 
определят по-специално реда и 
условията за изготвяне и изпълнение на 
бюджета чрез безвъзмездни средства, 
обществени поръчки, награди, непряко 
управление, а също и контрола върху 
отговорността на финансовите 
оператори. 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 в съответствие с 
Регламент (ЕС) YYY/XX на 
Европейския парламент и на 
Съвета17a, тъй като зачитането на 
принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС.

__________________ __________________
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17 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юли 2018 г. за финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, 
за изменение на регламенти (ЕС) № 
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 
1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 
223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юли 2018 г. за финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, 
за изменение на регламенти (ЕС) № 
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 
1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 
223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
17aРегламент (ЕС) YYY/XX на 
Европейския парламент и на Съвета  
относно защитата на бюджета на 
Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „техническа подкрепа“ означава 
мерки, които помагат на държавите 
членки да извършват институционални, 
административни и поддържащи 
растежа и повишаващи 
устойчивостта реформи;

(1) „техническа подкрепа“ означава 
мерки, които помагат на държавите 
членки на национално, регионално или 
местно равнище да изготвят, 
преразглеждат и извършват 
институционални или административни 
реформи, които подобряват 
устойчивостта и издръжливостта;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на инструмента е да се 
насърчи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в Съюза 

Общата цел на инструмента е да се 
насърчи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в Съюза 
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чрез подкрепа на усилията на държавите 
членки както за провеждане на 
необходимите реформи за 
икономическо и социално 
възстановяване, устойчивост и 
възходящо икономическо и социално 
сближаване, така и за укрепване на 
техния административен капацитет за 
прилагане на правото на Съюза предвид 
предизвикателствата, пред които са 
изправени институциите, управленските 
структури, публичната администрация и 
икономическите и социалните сектори.

чрез подкрепа на усилията на държавите 
членки както за провеждане на 
необходимите реформи и инвестиции, 
които подкрепят устойчиво 
икономическо и социално 
възстановяване, устойчивост и 
възходящо икономическо и социално 
сближаване, така и за укрепване на 
техния административен капацитет за 
прилагане на правото на Съюза, в т.ч. 
прилагането на принципите на 
Европейския стълб на социалните 
права, предвид предизвикателствата, 
пред които са изправени институциите, 
управленските структури и публичната 
администрация, включително на 
регионално и местно равнище, и 
икономическите и социалните сектори.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед постигане на посочената в 
член 3 обща цел инструментът следва 
конкретни цели като подкрепя 
националните органи във връзка с 
подобряването на техния капацитет за 
разработването, развитието и 
изпълнението на реформи, включително 
чрез обмен на добри практики, 
подходящи процеси и методики и по-
ефективно и по-ефикасно управление на 
човешките ресурси. Тези конкретни 
цели се преследват в тясно 
сътрудничество със съответните 
държави членки.

С оглед постигане на посочената в 
член 3 обща цел инструментът следва 
конкретни цели като подкрепя 
националните и, по целесъобразност, 
регионалните и местните органи и 
социалните партньори във връзка с 
подобряването на техния капацитет за 
разработването, развитието и 
изпълнението на реформи и 
засилването на социалния диалог, и в 
частност изготвянето, 
изпълнението, преразглеждането и 
подобряването на националните 
планове за възстановяване и 
устойчивост в съответствие с 
Регламент (ЕС) № YYY/XX, 
включително чрез, наред с другото, 
обмен на данни и добри практики, 
подходящи процеси и методики, 
широко участие на заинтересованите 
страни и по-ефективно и по-ефикасно 
управление на човешките ресурси. Тези 
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конкретни цели се преследват в тясно 
сътрудничество със съответните 
държави членки и когато е уместно, 
по-специално в области на 
политиката, посочени в член 5, 
параграф 1, букви г) и д), съгласно 
законите и практиката на 
съответната държава членка, със 
социалните партньори на 
съответната държава членка.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в член 4 конкретни цели се 
отнасят до области на политиката, 
свързани със сближаването, 
конкурентоспособността, 
образованието, производителността, 
научните изследвания и иновациите, 
интелигентния, справедлив, устойчив и 
приобщаващ растеж, работните места и 
инвестициите, с акцент върху 
действията, които насърчават прехода 
към зелени и цифрови технологии, и по-
специално към едно или повече от 
следните области:

Посочените в член 4 конкретни цели се 
отнасят до области на политиката, 
свързани със сближаването, 
конкурентоспособността, образованието 
и обучението, здравеопазването, 
социалната закрила, включването в 
пазара на труда, производителността, 
оползотворяването на развитието на 
цифровите технологии, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, справедлив, устойчив и 
приобщаващ растеж, работните места, 
инвестициите и инфраструктурата, 
с акцент върху действията, които 
насърчават прехода към зелени и 
цифрови технологии, и действия, 
които насърчават изпълнението на 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, и се насочват към 
една или повече от следните области:

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) институционална реформа и б) институционална реформа и 
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ефективна и ориентирана към услугите 
публична администрация и електронно 
управление, включително по 
целесъобразност чрез опростяване на 
правилата, ефективно прилагане на 
принципите на правовата държава, 
реформа на съдебната система и 
засилване на борбата срещу измамите, 
корупцията и изпирането на пари;

ефективна, недискриминационна и 
ориентирана към услугите публична 
администрация и електронно 
управление, цифровизация и подобрено 
функциониране на публичните 
служби по заетостта, включително 
по целесъобразност, чрез подобряване 
на физическата и финансовата 
достъпност на публичните услуги, 
опростяване на процедурите и 
насърчаване на административното 
сътрудничество, ефективно прилагане 
на принципите на правовата държава и 
на проверки и баланси, реформа на 
съдебната система и засилване на 
борбата срещу измамите, корупцията, 
изпирането на пари и укриването на 
данъци;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) бизнес среда, включително за 
малки и средни предприятия и 
предприятия от социалната икономика, 
реиндустриализация, развитие на 
частния сектор, пазари на стоки и 
услуги, инвестиции, публично участие в 
предприятия, процеси на приватизация, 
търговия и преки чуждестранни 
инвестиции, конкуренция и обществени 
поръчки, устойчиво секторно развитие и 
подкрепа за научните изследвания и 
иновациите и цифровизацията;

в) устойчива бизнес среда, особено 
за малки и средни предприятия и 
предприятия от социалната икономика, 
реиндустриализация, развитие на 
частния сектор, пазари на стоки и 
услуги, насърчаване на устойчиви и 
социални инвестиции, публично 
участие в предприятия, процеси на 
приватизация, търговия и преки 
чуждестранни инвестиции, конкуренция 
и обществени поръчки, устойчиво 
секторно развитие и подкрепа за 
научните изследвания, иновациите, 
цифровизацията и автоматизацията;

Изменение 27

Предложение за регламент
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Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) образование и обучение, 
политики по отношение на пазара на 
труда, в т.ч. социален диалог, с оглед 
създаване на работни места, повишаване 
на квалификацията и преквалификация, 
конкретно цифрови умения, медийна 
грамотност, активно гражданско 
участие, борба срещу бедността и 
прекомерното неравенство по 
отношение на доходите, равенство 
между половете, насърчаване на 
социалното приобщаване, подходящи и 
приобщаващи системи за социална 
сигурност и социално подпомагане, 
системи за обществено здраве и 
здравеопазване, както и политики за 
сближаването, убежището, миграцията 
и границите;

г) образование и обучение, учене 
през целия живот, политики за 
младежта, приобщаващи политики по 
отношение на пазара на труда с оглед 
създаване на висококачествени 
работни места, индивидуализирано 
повишаване на квалификацията и 
преквалификация, конкретно цифрови 
умения, включително повишаването 
на квалификацията на учените и 
изпълнение на по-добри индивидуални 
планове за кариера за целия 
академичен персонал, и мерки за 
подобряване на сектора на 
научноизследователската и 
развойната дейност, включително по-
добро прилагане на резултатите от 
научноизследователската и развойна 
дейност на пазара и достъп до 
финансиране за 
научноизследователска и развойна 
дейност, както и медийна грамотност, 
активно гражданско участие, борба 
срещу бедността, прекомерното 
неравенство по отношение на доходите 
и богатството, насърчаване на 
социалното приобщаване, подходящи, 
висококачествени, финансово 
достъпни и приобщаващи системи за 
социална сигурност и социално 
подпомагане, насърчаване на 
активното стареене, както и 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, 
гражданска защита, политики за 
убежището, миграцията и границите;

Изменение 28

Предложение за регламент
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Член 5 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) мерки за социална закрила с 
акцент върху уязвимите групи, 
включително хората с увреждания, 
малцинствата, децата, живеещи в 
бедност, възрастните хора, 
мигрантите, участието и 
представителството на 
работниците, укрепването на 
социалния диалог и изграждането на 
капацитет на социалните 
партньори, намаляването на 
неравенствата и на всички форми на 
дискриминация, включително чрез 
схеми за социално подпомагане, 
помощи за подпомагане и стипендии, 
както и мерки за пенсионни реформи, 
с акцент върху устойчивостта на 
пенсионните системи за 
работниците и самостоятелно 
заетите лица и върху равните 
възможности за жените и мъжете за 
придобиване на пенсионни права, в 
съответствие с прилагането на 
Европейския стълб на социалните 
права, като същевременно се 
гарантира, че никой няма да бъде 
изоставен;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) мерки за намаляване на 
дискриминацията, основана на пола, и 
за насърчаване на равенството между 
половете, преодоляване на разликата 
в заплащането на жените и мъжете, 
подходящ отпуск по семейни причини 
и гъвкави схеми на работа и 
увеличаване на участието на жените 
на пазара на труда, включително чрез 
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гарантиране на равни възможности и 
развитие на кариерата, включително 
финансово достъпни, 
висококачествени грижи за деца и 
грижи за възрастни хора и за хора с 
увреждания;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) професионално образование и 
обучение (ПОО), достъп до учене през 
целия живот и интегриране на пазара 
на труда, включително на младите 
хора, с акцент върху уменията за 
подпомагане на цифровия и зеления 
преход, предприемаческите и 
трансверсалните умения, както и 
стремеж към подобряване на 
условията на труд за всички 
работници, включително за 
мобилните и трансграничните 
работници;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) мерки за подобряване на 
достъпа до образование за децата и 
студентите, както и за интегриране 
на младите хора на пазара на труда, 
включително чрез намаляване на 
бедността, подобряване на 
образователната инфраструктура, 
достъпа до формално и неформално 
образование и предоставянето на 
възможности на пазара на труда, 
включително платени стажове;
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) мерки за подобряване на 
капацитета на публичните 
институции за гарантиране на 
правата на мобилните и 
трансграничните работници, 
включително на сигурни и равни 
условия на труд, заплати в 
съответствие със закона;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) политики за осъществяване на 
прехода към цифрови и зелени 
технологии, решения в областта на 
електронното управление, електронни 
обществени поръчки, свързаност, 
достъп и управление на данни, 
електронно обучение, основани на 
изкуствен интелект решения, както и за 
прилагането на екологичния стълб на 
устойчивото развитие и опазването на 
околната среда, действията в областта 
на климата, мобилността, 
насърчаването на кръговата икономика, 
енергийната и ресурсната ефективност, 
енергията от възобновяеми източници, 
постигането на енергийна 
диверсификация и гарантирането на 
енергийната сигурност, както и за 
селскостопанския сектор, опазването на 
почвите и биологичното разнообразие, 
рибарството и устойчивото развитие на 
селските райони; както и

д) политики, свързани със 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, за 
осъществяване на прехода към зелени и 
цифрови технологии, решения в 
областта на електронното управление, 
електронни обществени поръчки, 
свързаност, достъп и управление на 
данни, електронно обучение и цифрово 
образование, основани на изкуствен 
интелект решения, като се  гарантира 
принципът за „човешкия контрол“, 
както и за прилагането на екологичния 
стълб на устойчивото развитие и 
опазването на околната среда, 
действията в областта на климата, 
устойчивата мобилност, 
насърчаването на кръговата икономика, 
енергийната и ресурсната ефективност, 
енергията от възобновяеми източници, 
постигането на енергийна 
диверсификация и гарантирането на 
енергийната сигурност, както и за 
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селскостопанския сектор, опазването на 
почвите и биологичното разнообразие, 
рибарството и устойчивото развитие на 
селските, отдалечените и губещите 
населението си райони; както и

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) политики в областта на 
финансовия сектор, включително: 
насърчаването на финансова 
грамотност, финансовата стабилност, 
достъпа до финансиране и 
кредитирането на реалната икономика; 
и изготвяне, предоставяне и мониторинг 
на качеството на данните и 
статистическата информация.

е) политики в областта на 
финансовия сектор, включително: 
насърчаването на финансова грамотност 
и борбата срещу 
свръхзадлъжнялостта, финансовата 
стабилност, достъпа до финансиране и 
кредитирането на реалната икономика; 
и изготвяне, предоставяне и мониторинг 
на качеството на данните и 
статистическата информация.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) мерки за по-нататъшно 
развитие на националната 
инфраструктура в области, 
обхващащи политическите, 
икономическите и 
административните функции и 
функциите по отношение на 
цифровата среда, сигурността, 
жилищното настаняване, 
здравеопазването, транспорта, 
околната среда, обществените 
поръчки и образованието;
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) мерки, които са от значение за 
подготовката за членство в 
еврозоната на държавите членки, 
както и политики за насърчаване на 
номиналната и реалната 
конвергенция за присъединяване към 
еврозоната от онези държави членки, 
чиято парична единица не е еврото;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовият пакет за 
инструмента може също така да покрива 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на инструмента и 
постигането на неговите цели, по-
специално проучвания, срещи на 
експерти, дейности по комуникация и 
предоставяне на информация, 
включително институционална 
комуникация за политическите 
приоритети на Съюза, доколкото те са 
свързани с целите на настоящия 
регламент, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обработката и 
обмена на информация, включително 
институционални инструменти в 
областта на информационните 
технологии, и всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
направени от Комисията за 
управлението на инструмента. 
Разходите могат също така да покриват 
разходите за други дейности за 

2. Финансовият пакет за 
инструмента може също така да покрива 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на инструмента и 
постигането на неговите цели, по-
специално проучвания, срещи на 
заинтересовани страни и експерти, 
дейности по комуникация и 
предоставяне на информация, 
включително институционална 
комуникация за политическите 
приоритети на Съюза, доколкото те са 
свързани с целите на настоящия 
регламент, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обработката и 
обмена на информация, включително 
институционални инструменти в 
областта на информационните 
технологии, и всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
направени от Комисията за 
управлението на инструмента. 
Разходите могат също така да покриват 
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подпомагане, като контрол на 
качеството и мониторинг на място на 
проектите за техническа подкрепа и 
разходите за партньорски консултации и 
експерти за оценката и изпълнението на 
структурните реформи.

разходите за други дейности за 
подпомагане, като контрол на 
качеството и мониторинг на място на 
проектите за техническа подкрепа и 
разходите за партньорски консултации и 
експерти за оценката и изпълнението на 
структурните реформи.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовите средства, които са 
отпуснати на държавите членки при 
споделено управление, могат, при 
поискване от тяхна страна, да бъдат 
прехвърлени към инструмента. 
Комисията изпълнява тези ресурси 
пряко в съответствие с член 62, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент или непряко — в 
съответствие с буква в) от посочения 
член и параграф. Тези ресурси се 
използват в полза на съответната 
държава членка.

3. Финансовите средства, които са 
отпуснати на държавите членки при 
споделено управление, могат, при 
поискване от тяхна страна, да бъдат 
прехвърлени към инструмента, при 
спазване на максимална граница в 
размер на 10 % от бюджетния пакет 
на държавата членка. Комисията 
изпълнява тези ресурси пряко в 
съответствие с член 62, параграф 1, 
буква а) от Финансовия регламент или 
непряко — в съответствие с буква в) от 
посочения член и параграф. Тези 
ресурси се използват в полза на 
съответната държава членка, 
включително на регионално и местно 
равнище.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) консултации с широк кръг от 
заинтересовани страни чрез различни 
форуми, включително организации на 
жените, представители на уязвими 
групи и социалните партньори;
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) работни посещения до 
съответните държави членки или трети 
държави, за да се даде възможност на 
служителите да придобият или увеличат 
своя експертен опит или знания по 
отношение на съответните въпроси;

ii) обмен на най-добри практики 
със съответните държави членки или 
трети държави, за да се даде възможност 
на служителите да придобият или 
увеличат своя експертен опит или 
знания по отношение на съответните 
въпроси;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) проучвания, изследвания, 
анализи и допитвания, общи оценки и 
оценки на въздействието, както и 
изготвяне и публикуване на наръчници, 
доклади и образователни материали;

ж) проучвания, изследвания, 
анализи и допитвания, проучвания на 
осъществимостта, технически 
проекти и документация, общи 
оценки и оценки на въздействието, 
оценки на въздействието върху 
половете, резултатите от които се 
обменят автоматично между 
държавите членки и с Комисията, за 
да се осигури най-високо равнище на 
прозрачност и да се гарантира 
съгласуваност на политиките на 
равнището на Съюза в областта на 
равенството между половете, както и 
изготвяне и публикуване на наръчници, 
доклади и образователни материали;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) комуникационни проекти за з) комуникационни проекти за 
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обучение, включително електронно 
обучение, сътрудничество, повишаване 
на осведомеността, дейности за 
разпространение и обмен на добри 
практики; организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността и 
информиране, медийни кампании и 
мероприятия, включително 
институционална комуникация, както и 
по целесъобразност, комуникация чрез 
социални мрежи;

обучение, включително електронно 
обучение, сътрудничество, повишаване 
на осведомеността, дейности за 
разпространение и обмен на добри 
практики, включително чрез 
технически проучвателни посещения 
в държави членки, провели сходни 
реформи; организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността и 
информиране, медийни кампании и 
мероприятия, включително 
институционална комуникация, както и 
по целесъобразност, комуникация чрез 
социални мрежи;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а ( нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видовете дейности, посочени в 
алинея първа от настоящия параграф, 
са допустими за финансиране, ако са 
започнали от 1 февруари 2020 г. 
нататък, при условие че преследват 
целите, посочени в член 3 и член 4. 

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка, която желае да 
получи техническа подкрепа по 
инструмента, подава искане за 
техническа подкрепа до Комисията, в 
което се посочват областите на 
политиката и приоритетите за подкрепа, 
както е определено в член 5. Тези 
искания се подават до 31 октомври на 
календарната година. Комисията 
изготвя насоки относно основните 
елементи, които трябва да бъдат 

1. Държава членка, която желае да 
получи техническа подкрепа по 
инструмента, след подходящи 
публични консултации със 
съответните социални партньори, 
подава искане за техническа подкрепа 
до Комисията, в което се посочват 
областите на политиката и приоритетите 
за подкрепа, както е определено в 
член 5. Тези искания се подават до 31 
октомври на календарната година. 
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включени в искането за подкрепа. Комисията изготвя насоки относно 
основните елементи, които трябва да 
бъдат включени в искането за подкрепа, 
и може допълнително да 
популяризира и насърчава 
използването на техническа подкрепа 
от страна на държавите членки с 
голяма потребност от подкрепа.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки могат по 
всяко време да представят искания, 
които попадат в обхвата на параграф 
2, букви г) и д) от настоящия член, по-
специално искания за преразглеждане 
и подобряване на плановете за 
възстановяване и устойчивост, с цел 
изменение или замяна на техните 
предложения в съответствие с 
член 18 от Регламент (ЕС) № YYY/XX 
(Възстановяване и механизъм за 
възстановяване и устойчивост).

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпълнението на реформи, 
предприети от държавите членки по 
тяхна собствена инициатива, по-
специално в подкрепа на 
възстановяването [в съответствие с 
Регламент (ЕС) № YYY/XX], за 
постигане на устойчив икономически 
растеж, създаване на работни места и 
повишаване на устойчивостта;

a) изпълнението на реформи, 
предприети от държавите членки по 
тяхна собствена инициатива, по-
специално в подкрепа на устойчивото 
възстановяване [в съответствие с 
Регламент (ЕС) № YYY/XX], за 
постигане на устойчив икономически 
растеж, насърчаване на създаването на 
висококачествени работни места, 
социално приобщаване, адекватна 
социална закрила, по-голяма 
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икономическа конкурентоспособност, 
опазване на околната среда, 
смекчаване на изменението на 
климата, равенство на половете, 
както и засилване на социалната и 
икономическата устойчивост;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнението на поддържащи 
растежа и повишаващи устойчивостта 
реформи в контекста на процесите за 
икономическо управление, по-
специално на специфичните за всяка 
държава препоръки, отправени в 
рамките на европейския семестър, или 
на действия, свързани с прилагането на 
правото на Съюза;

в) изпълнението на засилващи 
растежа, социално балансирани и 
повишаващи устойчивостта реформи, 
които подкрепят устойчивото 
развитие и устойчивата заетост, в 
контекста на процесите за 
икономическо управление, по-
специално на специфичните за всяка 
държава препоръки, отправени в 
рамките на европейския семестър, или 
на действия, свързани с прилагането на 
правото на Съюза, на принципите на 
Европейския стълб на социалните 
права или на Целите на ООН за 
устойчиво развитие;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) преразглеждането и 
подобряването на плановете за 
възстановяване и устойчивост;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) в областите на политиката, 
посочени в член 5, параграф 1, буква г) 
и буква д), държавата членка, 
подаваща искане за техническа 
подкрепа, посочва как нейното искане 
оказва въздействие върху 
институциите на пазара на труда, 
включително социалните партньори, 
и ако е възможно, посочва как трябва 
да участват социалните партньори в 
съответствие с националните 
правила и практики.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) ако техническата подкрепа се 
изисква за изпълнение на специфична 
за дадена държава препоръка, която 
изисква участието на социалните 
партньори, последните са 
своевременно информирани за 
съществуването на искането и 
условията за тяхното участие.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочения анализ и като 
взема предвид съществуващите 
действия и мерки, финансирани от 
фондове на Съюза или други програми 
на Съюза, Комисията постига 
споразумение със съответната държава 
членка относно приоритетните области 
на подкрепа, целите, препоръчителния 

Въз основа на посочения анализ и като 
взема предвид съществуващите 
действия и мерки, финансирани от 
фондове на Съюза или други програми 
на Съюза, Комисията постига 
споразумение със съответната държава 
членка относно приоритетните области 
на подкрепа, целите, препоръчителния 
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график, обхвата на мерките за подкрепа, 
които ще се предоставят, както и 
прогнозния общ финансов принос за 
тази техническа подкрепа, който се 
определя в план за сътрудничество и 
подкрепа.

график, обхвата на мерките за подкрепа, 
които ще се предоставят, прогнозния 
общ финансов принос за тази 
техническа подкрепа, както и 
участието на социалните партньори, 
по целесъобразност, което се определя 
в план за сътрудничество и подкрепа.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, със съгласието на 
съответната държава членка, 
предава без ненужно забавяне плана за 
сътрудничество и подкрепа на 
Европейския парламент и Съвета. 
Съответната държава членка може 
да откаже да предостави такова 
съгласие в случай на чувствителна 
или поверителна информация, чието 
оповестяване би могло да застраши 
публичните интереси на държавата 
членка.

1. Комисията предава без ненужно 
забавяне плана за сътрудничество и 
подкрепа на Европейския парламент и 
Съвета едновременно, а именно за 
целите на демократичната 
отчетност и за да се гарантира 
видимост на действията на Съюза.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от разпоредбите 
на параграф 1, Комисията предава 
плана за сътрудничество и подкрепа 
на Европейския парламент и Съвета 
при следните обстоятелства:

заличава се

a) непосредствено след като 
съответната държава членка е 
редактирала цялата чувствителна 
или поверителна информация, чието 
оповестяване би могло да застраши 
публичните интереси на държавата 
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членка;
б) след разумен срок от време, 
през който оповестяването на 
съответната информация няма да 
засегне отрицателно прилагането на 
мерките за подкрепа, и във всички 
случаи не по-късно от два месеца след 
предоставянето на посочените мерки 
в съответствие с плана за 
сътрудничество и подкрепа.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато европейският 
семестър, по-специално 
специфичните за всяка държава 
препоръки, идентифицира 
предизвикателствата, които 
изискват спешни реформи, но 
съответната държава членка не 
използва по подходящ начин 
разпределеното финансиране или 
това финансиране е спряно от 
Комисията, действията на 
регионално и местно равнище, които 
допринасят за справяне с тези 
предизвикателства, продължават да 
се ползват от инструмента за 
техническа подкрепа.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на изпълнението на 
техническата подкрепа Комисията 
приема работни програми чрез актове за 
изпълнение и информира за това 

6. За целите на изпълнението на 
техническата подкрепа Комисията 
приема работни програми чрез 
делегирани актове в съответствие с 
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Европейския парламент и Съвета. член 16б.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира своевременната 
наличност на средства, ограничена част 
от работната програма се определя за 
специални мерки в случай на 
непредвидени и надлежно обосновани 
причини за спешност, изискващи 
незабавна реакция, включително 
сериозни икономически затруднения 
или важни обстоятелства, засягащи 
сериозно икономическите или 
социалните условия в дадена държава 
членка и излизащи извън нейния 
контрол.

За да се гарантира своевременната 
наличност на средства, ограничена част 
от работната програма, която не 
надвишава 5 % от тях1a, се определя 
за специални мерки в случай на 
непредвидени и надлежно обосновани 
причини за спешност, изискващи 
незабавна реакция, включително 
сериозни икономически затруднения 
или важни обстоятелства, засягащи 
сериозно икономическите или 
социалните условия в дадена държава 
членка и излизащи извън нейния 
контрол.

_______________________
1a. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряват взаимно допълване, 
полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност 
между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
по целесъобразност, на регионално 
равнище, по-специално във връзка с 
мерките, финансирани от фондовете на 
Съюза, както във фазата на планиране, 

a) осигуряват взаимно допълване, 
полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност 
между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално, 
регионално и местно равнище, по-
специално във връзка с мерките, 
финансирани от фондовете на Съюза, 
както във фазата на планиране, така и по 



PE655.852v02-00 68/78 RR\1214869BG.docx

BG

така и по време на изпълнението; време на изпълнението;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) осигуряват тясно сътрудничество 
между отговарящите за изпълнението 
лица на равнището на Съюза, на 
национално и, по целесъобразност, на 
регионално равнище с цел 
осъществяване на съгласувани и 
рационализирани действия за подкрепа 
по инструмента.

в) осигуряват тясно сътрудничество 
между отговарящите за изпълнението 
лица на равнището на Съюза, на 
национално, регионално и местно 
равнище с цел осъществяване на 
съгласувани и рационализирани 
действия за подкрепа по инструмента.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишен доклад Двугодишен доклад

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предоставя годишен 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета относно изпълнението на 
настоящия регламент.

1. Комисията предоставя 
двугодишен доклад на Европейския 
парламент и Съвета едновременно 
относно изпълнението на настоящия 
регламент.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишният доклад включва 
информация относно:

2. Двугодишният доклад включва 
информация относно:

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В доклада за междинна оценка 
по-специално се оценява до каква 
степен са били постигнати целите на 
инструмента, посочени в членове 3 и 4, 
както ефикасността на използването на 
средствата и европейската добавена 
стойност. В него също така се разглежда 
актуалността на всички цели и действия.

2. В доклада за междинна оценка 
по-специално се оценява до каква 
степен са били постигнати целите на 
инструмента, посочени в членове 3 и 4, 
както достатъчността и 
ефикасността на използването на 
средствата и европейската добавена 
стойност. В него също така се разглежда 
актуалността на всички цели и действия.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Прозрачност

1. Бенефициерите гарантират, в 
полза на широката общественост, 
максимална прозрачност по 
отношение на действията и 
финансовите потоци в рамките на  
инструмента за техническа помощ. 
Такава прозрачност е ограничена 
единствено от правни актове, 
свързани с търговска тайна, 
приложими правила за защита на 
данните или текущи 
административни или наказателни 
разследвания от органите на Съюза. 
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2. В съответствие с Директива 
(ЕС) 2019/10241a бенефициерите 
публикуват в официален и публично 
достъпен регистър и в 
стандартизиран, сравним, отворен и 
машинночетим формат цялата 
съответна информация, свързана с 
техните проекти, включително, но 
не само: предложения за проекти, 
декларация за неконфликт на 
интереси, протоколи от заседания, 
оценки на въздействието, договори, 
доклади за оценка и одитни доклади, а 
също и всички обществени поръчки се 
публикуват на Портала за отворени 
данни на ЕС. 
3. Държавите членки 
предоставят на разположение на 
широката общественост всички 
резултати от сътрудничеството 
(включително данни, проучвания, 
софтуерни инструменти и др.), или 
обясняват естеството на 
поверителността на досието. 
4. Всички публикувани данни, 
посочени в параграфи 1, 2 и 3, са на 
разположение за неограничено време. 
Институциите на Съюза и 
държавите членки предлагат 
сътрудничество в областта на 
логистичните мерки, за да 
поддържат всички тези данни на 
разположение на широката 
общественост дори след като 
бенефициерът престане да 
съществува.
_____________
1aДиректива (ЕС) 2019/1024 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 година относно 
отворените данни и повторното 
използване на информацията от 
обществения сектор

Изменение 64
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Предложение за регламент
Член 16 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16б
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 12, 
параграф 6, се предоставя на 
Комисията до 31 декември 2028 г.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 12, параграф 6, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Прекратяването поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 12, параграф 6, влиза в сила, ако 
нито Европейският парламент, нито 
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Съветът не са представили 
възражения в срок от три месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с три месеца 
по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза, по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях, като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза, по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях, като предоставят на 
обществеността, на 
недискриминационна основа, 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация, 
включително чрез медиите.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Създаване на инструмент за техническа подкрепа

Позовавания COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)

Водещи комисии
       Дата на обявяване в заседание

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Дадено становище
       Дата на обявяване в заседание

EMPL
17.6.2020

Докладчик по становище:
       Дата на назначаване

Dragoș Pîslaru
25.6.2020

Член 58 – Процедура на съвместни 
комисии
       Дата на обявяване в заседание

       
23.7.2020

Разглеждане в комисия 31.8.2020

Дата на приемане 21.9.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

40
11
4

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, 
Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, 
David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Cindy Franssen, 
Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, 
Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, 
Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, 
Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis 
Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, 
Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, 
Anne Sander
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Margarita de la Pisa Carrión

PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám 
Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana Toom, 
Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella 
Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

11 -
ECR Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL Leila Chaibi, Özlem Demirel

ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

4 0
GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

NI Daniela Rondinelli

Renew Radka Maxová

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
− : „против“
0 : „въздържал се“
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Създаване на инструмент за техническа подкрепа

Позовавания COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)

Дата на представяне на ЕП 28.5.2020

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Подпомагащи комисии
       Дата на обявяване в заседание

EMPL
17.6.2020

ENVI
17.6.2020

ITRE
17.6.2020

REGI
17.6.2020

AGRI
17.6.2020

PECH
17.6.2020

CULT
17.6.2020

JURI
17.6.2020

LIBE
17.6.2020

FEMM
17.6.2020

Неизказани становища
       Дата на решението

ENVI
10.6.2020

ITRE
25.6.2020

REGI
5.6.2020

AGRI
22.9.2020

PECH
12.6.2020

CULT
22.6.2020

JURI
15.6.2020

LIBE
29.6.2020

FEMM
7.7.2020

Докладчици
       Дата на назначаване

Alexandra Geese
22.7.2020

Othmar Karas
22.7.2020

Dragoș Pîslaru
22.7.2020

Член 58 : Процедура на съвместни 
комисииre
       Дата на обявяване в заседание

       
23.7.2020

Дата на приемане 1.10.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

74
10
13

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea 
Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles 
Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo 
De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus 
Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazabal Rubial, Luis 
Garicano, Alexandra Geese, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude 
Gruffat, Elisabetta Gualmini, José Gusmão, Enikő Győri, Valérie 
Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta 
Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy 
Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Joachim 
Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Ioannis Lagos, Aurore 
Lalucq, Philippe Lamberts, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz 
Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro 
Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, 
Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk 
Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Kira Marie 
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Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Karlo 
Ressler, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim 
Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul 
Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese 
Vaidere, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-
Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Fabienne Keller, 
Peter Liese, Eva Maydell, Mick Wallace

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Robert Roos

Дата на внасяне 2.10.2020
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ
ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

74 +
ECR Johan Van Overtveldt

NI Ioannis Lagos

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, 
Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo Y Marfil, Enikő Győri, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, 
Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Aušra 
Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sirpa 
Pietikäinen, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Angelika Winzig

Renew Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Luis Garicano, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Fabienne Keller, 
Ondřej Kovařík, Moritz Körner, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, 
Stéphanie Yon-Courtin 

S&D Marek Belka, Erik Bergkvist, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, 
Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro 
Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

Verts/ALE Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese, Sven Giegold, Claude Gruffat, 
Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun 

10 -
GUE/NGL José Gusmão, Mick Wallace

ID Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

NI Mislav Kolakušić, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini 

13 0
ECR Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk, Robert Roos, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

GUE/NGL Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

ID Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
− : „против“
0 : „въздържал се“
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