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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

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

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

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

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

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

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

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специални 
мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0223),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0151/2020),

– 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 10 юни 2020 г.1,

– след консултация с Комитета на регионите, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A9-
0174/2020),

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.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският стълб на социалните 
права беше съвместно обявен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията като отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
ръководят действията в отговор на 
пандемията от COVID-19, за да се 
гарантира възстановяване, което е 
справедливо в социално отношение.

(2) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският стълб на социалните 
права беше съвместно обявен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията като отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
ръководят действията в отговор на 
пандемията от COVID-19, за да се 
гарантира устойчиво възстановяване, 
което е справедливо в социално 
отношение.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Последиците от породената от 
пандемията от COVID-19 криза 
засегнаха по безпрецедентен начин 
държавите членки. Кризата доведе до 
тежки икономически и социални 
последици. Това породи извънредна 
ситуация, на която трябва да се 
отговори чрез специални мерки, 
съобразени с Европейския стълб на 
социалните права.

(3) Последиците от породената от 
пандемията от COVID-19 криза 
засегнаха по безпрецедентен начин 
държавите членки. Кризата доведе до 
тежки икономически и социални 
последици и влоши положението на 
над 109 милиона души, вече живеещи 
в риск от бедност или понастоящем 
изложени на такъв риск, задълбочи 
социалните различия и увеличи 
загубата на работни места, 
равнищата на безработица и 
неравенствата, по-специално в 
групите в неравностойно положение. 
Това породи извънредна ситуация, на 
която трябва да се отговори спешно 
чрез специални мерки, съобразени с 
Европейския стълб на социалните права, 
с Хартата на основните права на 



PE655.741v02-00 6/19 RR\1214888BG.docx

BG

Европейския съюз и с други мерки за 
борба с бедността.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази ситуация има особено 
отражение върху ФЕПНЛ. Като се има 
предвид, че броят на хората, 
страдащи от недостиг на храна и 
материални лишения, се увеличава 
поради пандемията от COVID-19 и че 
най-нуждаещите се лица са изложени 
на особени рискове и на допълнителни 
затруднения по време на тази криза, 
държавите членки са изправени пред 
допълнителни нужди от финансиране 
при предоставянето на подкрепа от 
Фонда.

(4) Тази ситуация има особено 
отражение върху ФЕПНЛ. Като се има 
предвид, че в Съюза значителен брой 
хора вече страдаха от недостиг на 
храна и материални лишения (13 
милиона души годишно получаваха 
помощ от ФЕПНЛ и преди кризата с 
COVID-19, в това число 
приблизително 4 милиона деца), и че 
поради пандемията от COVID-19 тези 
цифри се увеличават, като най-
нуждаещите се лица са по-изложени на 
особени рискове и на допълнителни 
затруднения по време на тази криза, а 
държавите членки са изправени пред 
допълнителни нужди от финансиране 
при предоставянето на подкрепа от 
ФЕПНЛ.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се преодолеят огромните 
сътресения на икономиката и тежките 
отражения върху функционирането на 
единния пазар, породени от 
извънредните ограничения, въведени от 
държавите членки за ограничаване на 
разпространението на COVID-19, на 
23 април 2020 г. Европейският съвет 
одобри „Пътна карта за 
възстановяване“, включваща силен 
инвестиционен компонент, призова да 

(5) За да се преодолеят огромните 
сътресения на икономиката и 
обществото и тежките отражения 
върху функционирането на европейския 
социален модел и единния пазар, 
породени от извънредните ограничения, 
въведени от държавите членки за 
ограничаване на разпространението на 
COVID-19, на 23 април 2020 г. 
Европейският съвет одобри „Пътна 
карта за възстановяване“, включваща 
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се създаде [Европейски инструмент за 
възстановяване] и възложи на 
Комисията да анализира нуждите, така 
че средствата да бъдат насочени към 
онези сектори и географски части на 
Европа, които са най-засегнати, като 
същевременно изясни връзката с МФР.

силен инвестиционен компонент, 
призова да се създаде [Европейски 
инструмент за възстановяване] и 
възложи на Комисията да анализира 
нуждите, така че средствата да бъдат 
насочени към онези сектори и 
географски части на Европа, които са 
най-засегнати, като същевременно 
изясни връзката с МФР.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) На 27 май 2020 г. Комисията 
публикува предложение за регламент11 
за изменение на Регламент на Съвета 
(ЕС, Евратом) № 1311/201312  и 
освободи допълнителни средства за 
оказване на подкрепа на държавите 
членки за отстраняване на последиците 
от кризата в контекста на пандемията от 
COVID-19 и като подготовка за 
възстановяване на икономиката. С 
настоящия пакет за тази цел се 
предоставя допълнителна извънредна 
сума в размер на 58 272 800 000 EUR за 
поемане на бюджетни задължения от 
структурните фондове по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за 2020, 2021 и 2022 г., за да 
може тези средства да се предоставят 
бързо на реалната икономика чрез 
съществуващите структури за 
програмите на политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г. 
Комисията следва да определи 
разбивката на допълнителните средства 
по държави членки въз основа на метод 
на разпределение, основаващ се на 
последните налични обективни 
статистически данни за относителния 
просперитет на държавите членки и 
степента на въздействието, оказано от 
настоящата криза върху техните 

(6) На 27 май 2020 г. Комисията 
публикува предложение за регламент11 
за изменение на Регламент на Съвета 
(ЕС, Евратом) № 1311/201312 и освободи 
допълнителни средства за оказване на 
подкрепа на държавите членки в 
действията им за отстраняване на 
последиците от кризата в контекста на 
пандемията от COVID-19 и като 
подготовка за социалното, издръжливо 
на сътресения и устойчиво 
възстановяване на икономиката. С 
настоящия пакет за тази цел се 
предоставя допълнителна извънредна 
сума в размер на 58 272 800 000 EUR за 
поемане на бюджетни задължения от 
структурните фондове по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за 2020, 2021 и 2022 г., за да 
може тези средства да се предоставят 
бързо на реалната икономика чрез 
съществуващите структури за 
програмите на политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г. 
Комисията следва да определи 
разбивката на допълнителните средства 
по държави членки въз основа на метод 
на разпределение, основаващ се на 
последните налични обективни 
статистически данни, включително по 
отношение на равенството в 
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икономики. За да се отрази 
променящото се естество на 
последиците от кризата, разбивката 
следва да се преразгледа през 2021 г. въз 
основа на същия метод на 
разпределение, като се използват 
последните статистически данни, 
налични към 19 октомври 2021 г. За да 
се осигури ефективен отговор на 
оказаното социално въздействие на 
разпространението на COVID-19 върху 
най-нуждаещите се лица, е 
целесъобразно допълнителните 
средства да могат да се разпределят от 
държавите членки за ФЕПНЛ според 
техните нужди. Извършвайки това, 
държавите членки следва да обръщат 
необходимото внимание на 
увеличаването на броя на най-
нуждаещите се лица след избухването 
на пандемията от COVID-19. Наред с 
това е необходимо да се определят 
тавани за отпускането на увеличените 
средства за техническа помощ на 
държавата членка. Като се има предвид 
очакваното бързо изразходване на 
допълнителните средства, свързаните с 
тях поети задължения следва също да 
бъдат отменени при приключването на 
програмите. По отношение на 
допълнителните средства се въвеждат 
и възможности за прехвърляне на 
финансови средства по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ между ЕФРР, ЕСФ и ФЕПНЛ.

относителния просперитет на държавите 
членки, бедността и равнищата на 
социално изключване и по отношение 
на естеството и степента на 
въздействието от настоящата криза 
върху техните икономики и общества, 
със специален акцент върху най-
нуждаещите се, обръщайки 
специално внимание на групи като 
бездомните хора и лицата, живеещи 
в изолирани институции, които 
обикновено не са обхванати от 
статистическите служби на 
държавите членки. За тази цел следва 
да се събират подходящи и сравними 
данни с участието на 
неправителствените организации и 
местните органи, работещи в 
областта на бедността и 
социалното изключване и в областта 
на предоставянето на грижи на най-
нуждаещите се лица. За да се отрази 
променящото се естество на 
последиците от кризата с COVID-19, 
разбивката следва да се преразгледа 
през 2021 г. въз основа на същия метод 
на разпределение, като се използват 
последните статистически данни и 
данни относно равенството, налични 
към 19 октомври 2021 г. За да се 
осигури ефективен отговор на оказаното 
социално въздействие на 
разпространението на COVID-19 върху 
най-нуждаещите се лица и чрез 
дерогация от член 92, параграф 7 от 
Регламент (ЕС) № 1303/201312a, дял от 
допълнителните средства следва също 
така да се разпредели от държавите 
членки за ФЕПНЛ. Извършвайки това, 
държавите членки следва да обръщат 
необходимото внимание на 
увеличаването на броя на най-
нуждаещите се лица след избухването 
на пандемията от COVID-19. Наред с 
това е необходимо да се определят 
тавани за отпускането на увеличените 
средства за техническа помощ на 
държавата членка. Като се има предвид 
очакваното бързо изразходване на 
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допълнителните средства, свързаните с 
тях поети задължения следва също да 
бъдат отменени при приключването на 
програмите. По отношение на 
допълнителните средства следва да се 
въведат и възможности за прехвърляне 
на финансови средства по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ между ЕФРР, ЕСФ и ФЕПНЛ. 
Като се има предвид 
жизненоважната роля на ЕСФ за 
изкореняването на бедността и за 
борбата със социалното изключване, 
делът на ЕСФ не следва да бъде 
намаляван под сегашното правно 
задължение от 23,1% на равнището 
на Съюза.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 
на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020 (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 884).

12 Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 
на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020 (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 884).
12a  Регламент (ЕС) № 1303./2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 г. за определяне 
на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 
201.12.2013 г., стр. 320).
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Поради феминизирането на 
бедността, което доведе до по-голяма 
честота и острота на бедността 
сред жените1a, свързаните с пола 
аспекти следва да бъдат взети 
предвид по време на подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на ФЕПНЛ. Освен това, 
поради сложната връзка между 
дискриминация и бедност и в 
съответствие с член 21 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз се забранява всяка форма на 
дискриминация, основана по-
специално на пол, раса, цвят на 
кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, 
политически или други мнения, 
принадлежност към национално 
малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация.
__________________
1a https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/poverty

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира, че държавите 
членки разполагат с достатъчно 
финансови средства за бързо 
изпълнение на действията по 
отстраняване на последиците от кризата 
в контекста на пандемията от COVID-19 

(8) За да се гарантира, че държавите 
членки разполагат с достатъчно 
финансови средства за бързо 
изпълнение на действията по 
отстраняване на последиците от кризата, 
свързана с пандемията от COVID-19, в 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
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и да се подготви възстановяване на 
икономиката, е необходимо да се 
осигури по-високо равнище на 
плащанията под формата на 
предварително финансиране за бързото 
изпълнение на действията, подкрепяни 
чрез допълнителните средства. Размерът 
на предварителното финансиране следва 
да гарантира, че държавите членки 
разполагат със средства да извършват 
авансови плащания към бенефициерите, 
когато това е необходимо, и да 
възстановяват разходите на 
бенефициерите бързо след подаването 
на исканията за плащане.

контекста на нейното въздействие 
върху бедността и социалното 
изключване, и за да се подготви 
социално, издръжливо на сътресения 
и устойчиво възстановяване на 
икономиката и на обществото, е 
необходимо да се осигури възможно 
най-рано по-високо равнище на 
плащанията под формата на 
предварително финансиране за бързото 
изпълнение на действията, подкрепяни 
чрез допълнителните средства. Размерът 
на предварителното финансиране следва 
да гарантира, че държавите членки 
разполагат със средства да извършват 
авансови плащания към бенефициерите, 
когато това е необходимо, и да 
възстановяват разходите на 
бенефициерите бързо след подаването 
на исканията за плащане. За да се 
осигури незабавна помощ за 
бенефициерите, държавите членки 
следва да се ангажират да 
предприемат всички необходими 
стъпки за възможно най-бързото 
започване на авансовите плащания.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Механизмът на предоставяне 
на ФЕПНЛ не следва да се променя 
вследствие на настоящия регламент 
и ФЕПНЛ следва да продължи да бъде 
предмет на споделено управление.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се намали тежестта 
върху публичните бюджети във връзка с 
преодоляването на кризата в контекста 
на пандемията от COVID-19 и да се 
подготвят условията за възстановяване 
на икономиката, е целесъобразно по 
отношение на допълнителните средства 
да не се изисква съфинансиране.

(9) С цел да се намали тежестта 
върху публичните бюджети във връзка с 
действията за преодоляването на 
кризата в контекста на пандемията от 
COVID-19 и да се подготвят условията 
за социалното, издръжливо на 
сътресения и устойчиво 
възстановяване на икономиката и 
обществото, е целесъобразно по 
отношение на допълнителните средства 
да не се изисква съфинансиране.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно да се предприемат 
мерки във връзка с породените от 
здравната криза последици за най-
нуждаещите се лица, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки и 
съответно, поради мащаба и 
последиците от предлаганото действие, 
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 постигането 
на тази цел.

(11) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно да се предприемат 
мерки във връзка с породените от 
здравната и социално-икономическата 
криза последици за най-нуждаещите се 
лица, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен самостоятелно от 
държавите членки и съответно, поради 
мащаба и последиците от предлаганото 
действие, 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 постигането 
на тази цел.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 223/2014
Член 6а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доброволно увеличаване на средствата 
в отговор на разпространението на 
COVID-19

Увеличаване на средствата в отговор на 
разпространението на COVID-19

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 223/2014
Член 6a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата по член 6 могат да 
бъдат увеличени от държавите членки 
на доброволна основа в отговор на 
пандемията от COVID-19, в 
съответствие с член 92б, параграф 5, 
седма алинея от Регламент (ЕС) 

1. Средствата по член 6 се 
увеличават от държавите членки в 
отговор на пандемията от COVID-19 с 
минимален дял, възлизащ най-малко 
на 3% от допълнителните средства, в 
съответствие с член 92б, параграф 5, 
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№ 1303/2013. Това увеличение може да 
се отрази върху бюджетните 
задължения за 2020, 2021 и 2022 г.

седма алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013. Това увеличение може да 
се отрази върху бюджетните 
задължения за 2020, 2021 и 2022 г.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) е 
инструментът, който помага на хората, изпаднали в бедност, да предприемат първите 
си стъпки за преодоляване на бедността и социалното изключване. Около 13 милиона 
души годишно получават подкрепа от ФЕПНЛ, в това число приблизително 4 милиона 
деца на възраст под 15 години.

Преките и косвените последици от пандемията от COVID-19 продължават да се 
изострят във всички държави членки. Настоящата ситуация е безпрецедентна, като при 
тези обстоятелства е необходимо да се прилагат адаптирани спрямо ситуацията 
извънредни мерки, включително по отношение на подкрепата за най-нуждаещите се 
лица, предоставяна от ФЕПНЛ.

Първата „Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса“ (ИИОК)1 — пакет от 
мерки, който влезе в сила на 1 април 2020 г., въведе редица важни промени в 
законодателната уредба, приложима за европейските структурни и инвестиционни 
фондове, които дават възможност за по-ефективен отговор в настоящата ситуация. Чрез 
„Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса — плюс“ (ИИОК — плюс)2 
бяха приети допълнителни мерки. Пакетът включваше и изменения на Регламент (ЕС) 
№ 223/20143 (Регламентът за ФЕПНЛ), внесени с Регламент (ЕС) 2020/559 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г.4, който влезе в сила на 25 април 
2020 г. Тези изменения имаха за цел да адаптират Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица, за да се отговори на предизвикателството, свързано с 
пандемията от COVID-19, и по-специално да се реагира бързо на възникващите 
допълнителни нужди на целевите групи, които са изложени на допълнителни 
трудности, произтичащи от тази криза. Поради това с регламента бяха въведени 
специфични мерки за допълнителна ликвидност и гъвкавост за държавите членки с цел 
справяне с пандемията от COVID-19 в рамките на Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица, включително възможността за предоставяне на хранителна 
помощ и основно материално подпомагане чрез ваучери.

Въпреки че ситуацията все още се променя и държавите членки облекчават 
ограниченията за обществото и предприятията си и икономиките им отново започват да 
работят, преките и косвените последици от кризата вече са засегнали неблагоприятно 
редица сектори. Процесът на възстановяване ще отнеме време, като не може да се 
изключи и необходимостта от налагане на допълнителни ограничителни мерки, 
предвид факта, че вече наблюдаваме нови вълни от COVID-19 в много държави –
 членки на ЕС. В този контекст има сериозен риск броят на хората, страдащи от 

1 Регламент (ЕС) 2020/460 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със специални мерки за 
мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на 
техните икономики в отговор на избухването на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на 
коронавируса)  (ОВ L 99, 31.3.2020 г., стр. 5).
2 Регламент (ЕС) 2020/558 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специалните мерки за предоставяне 
на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в 
отговор на избухването на COVID-19 (ОВ L 130, 23.4.2020 г., стр. 1).
3 Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).
4 ОВ L 130, 24.4.2020 г., стр. 7.
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недостиг на храна и материални лишения, да се увеличи, поради което са необходими 
допълнителни действия в отговор на социалните последици от пандемията от COVID-
19, за да се гарантира възстановяване, което е справедливо в социално отношение, в 
съответствие с Европейския стълб на социалните права.

На 27 май 2020 г. Комисията публикува предложение за регламент5 за изменение на 
Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № 1311/20136 и освободи допълнителни средства за 
оказване на подкрепа на държавите членки за отстраняване на последиците от кризата в 
контекста на пандемията от COVID-19 и като подготовка за социалното и устойчиво 
възстановяване на икономиката. С настоящия пакет за тази цел се предоставя 
допълнителна извънредна сума в размер на 58 272 800 000 EUR за поемане на 
бюджетни задължения от структурните фондове по цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ за 2020, 2021 и 2022 г., за да може тези средства да се предоставят 
бързо на реалната икономика чрез съществуващите структури за програмите на 
политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. 

Докладчикът счита, че Комисията следва да определи разбивката на допълнителните 
средства по държави членки въз основа на метод на разпределение, основаващ се на 
последните налични обективни статистически данни за относителния просперитет на 
държавите членки и статистически данни, включващи данни относно равенството, 
относно степента на въздействието, оказано от настоящата криза върху техните 
икономики и общества, със специален акцент върху най-нуждаещите се, например 
бездомните хора и хората, живеещи в изолирани институции, които традиционно не са 
обхванати от статистическите служби на държавите членки; за тази цел следва да се 
събират подходящи и сравними данни с участието на неправителствени организации, 
работещи в областта на бедността и социалното изключване. За да се отрази 
променящото се естество на последиците от кризата, разбивката следва да се 
преразгледа през 2021 г. въз основа на същия метод на разпределение, като се 
използват последните статистически данни и данни относно равенството, налични към 
19 октомври 2021 г. 

Докладчикът посочва, че ефективният отговор на оказаното социално въздействие на 
разпространението на COVID-19 върху най-нуждаещите се лица и чрез дерогация от 
член 92, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 налага, когато е 
целесъобразно, дял от допълнителните средства също така да се разпределят от 
държавите членки за ФЕПНЛ (преди или едновременно с разпределянето за ЕФРР и 
ЕСФ). Накрая, аспектите, свързани с равенството между полове, следва да бъдат взети 
предвид при подготовката, изпълнението, наблюдението и оценяването на ФЕПНЛ в 
съответствие с член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

5 COM(2020) 446.
6 Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
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