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Изменение 35
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Избухването на пандемията на 
COVID-19 в началото на 2020 г. 
промени икономическите перспективи 
за следващите години в Съюза и по 
света, като наложи спешен и 
координиран отговор от страна на 
Съюза, за да се преодолеят огромните 
икономически и социални последици за 
всички държави. Породените от 
демографската обстановка 
предизвикателства бяха влошени от 
COVID-19. Сегашната пандемия от 
COVID-19 и предишната икономическа 
и финансова криза показаха, че 
развитието на здрави и устойчиви 
икономики и финансови системи, 
изградени върху силни икономически и 
социални структури, помага на 
държавите членки да реагират по-
ефикасно на сътресения и да се 
възстановяват по-бързо от тях. 
Средносрочните и дългосрочните 
последици от кризата с COVID-19 ще 
зависят до голяма степен от бързината, с 
която държавите членки ще се 
възстановят от кризата, което на свой 
ред зависи от фискалното пространство, 
с което разполагат държавите членки, за 
да предприемат мерки за смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата, както и от 
устойчивостта на техните икономики. 
Съответно за поемането към устойчиво 
възстановяване на икономиките и 
избягване на допълнително нарастване 
на различията в Съюза ще са 
необходими реформи и инвестиции за 
преодоляване на структурните слабости 
на икономиките и засилване на тяхната 
устойчивост.

(4) Избухването на пандемията на 
COVID-19 в началото на 2020 г. 
промени икономическите перспективи 
за следващите години в Съюза и по 
света, като наложи спешен и 
координиран отговор от страна на 
Съюза, за да се преодолеят огромните 
икономически и социални последици за 
всички държави. Породените от 
демографската обстановка 
предизвикателства бяха влошени от 
COVID-19. Сегашната пандемия от 
COVID-19 и предишната икономическа 
и финансова криза показаха, че 
развитието на здрави и устойчиви 
икономики и финансови системи, 
изградени върху силни икономически и 
социални структури, помага на 
държавите членки да реагират по-
ефикасно на сътресения и да се 
възстановяват по-бързо от тях. 
Средносрочните и дългосрочните 
последици от кризата с COVID-19 ще 
зависят до голяма степен от бързината, с 
която държавите членки ще се 
възстановят от кризата, което на свой 
ред зависи от фискалното пространство, 
с което разполагат държавите членки, за 
да предприемат мерки за смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата, както и от 
устойчивостта на техните икономики. 
Съответно за поемането към устойчиво 
възстановяване на икономиките и 
избягване на допълнително нарастване 
на различията в Съюза ще са 
необходими реформи за засилване на 
растежа и устойчиви инвестиции за 
преодоляване на структурните слабости 
на икономиките и засилване на тяхната 
устойчивост.
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Изменение 36
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Сред приоритетите на 
политиката на Съюза са изпълнението 
на реформите за постигане на висока 
степен на устойчивост на националните 
икономики, укрепване на капацитета за 
приспособяване и разгръщане на 
потенциала за растеж. Поради това 
реформите са от съществено значение за 
поемане към устойчиво възстановяване 
и подпомагане на процеса на възходящо 
икономическо и социално сближаване. 
Това ще бъде още по-належащо след 
кризата, за да се поеме по пътя на 
бързото възстановяване.

(5) Сред приоритетите на 
политиката на Съюза са изпълнението 
на реформите за засилване на растежа 
за постигане на висока степен на 
устойчивост на националните 
икономики, укрепване на капацитета за 
приспособяване и разгръщане на 
потенциала за растеж. Поради това 
реформите са от съществено значение за 
поемане към устойчиво възстановяване 
и подпомагане на процеса на възходящо 
икономическо и социално сближаване. 
Това ще бъде още по-належащо след 
кризата, за да се поеме по пътя на 
бързото възстановяване.

Or. en

Изменение 37
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Миналият опит показва, че по 
време на кризи инвестициите често 
намаляват драстично. Въпреки това е от 
изключителна важност в тази ситуация 
да се подпомогнат инвестициите, за да 
се ускори възстановяването и да се 
засили потенциалът за дългосрочен 
растеж. За да се постигне устойчив 
растеж и да се създадат работни места, 

(6) Миналият опит показва, че по 
време на кризи устойчивите 
инвестиции често намаляват 
драстично. Въпреки това е от 
изключителна важност в тази ситуация 
да се подпомогнат инвестициите, за да 
се ускори възстановяването и да се 
засили потенциалът за дългосрочен 
растеж. За да се постигне устойчив 
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от значение са инвестициите в 
екологични и цифрови технологии, 
мощности и процеси, които подпомагат 
прехода към чиста енергия като 
повишават енергийната ефективност в 
жилищния и други ключови сектори от 
икономиката. Инвестициите ще 
диверсифицират основните вериги за 
доставки и ще спомогнат Съюзът да 
стане по-устойчив по-малко зависим.

растеж и да се създадат работни места, 
от значение са инвестициите в 
екологични и цифрови технологии, 
мощности и процеси, които подпомагат 
прехода към чиста енергия като 
повишават енергийната ефективност в 
жилищния и други ключови сектори от 
икономиката. Инвестициите ще 
диверсифицират основните вериги за 
доставки и ще спомогнат Съюзът да 
стане по-устойчив по-малко зависим.

Or. en

Изменение 38
Мартина Длабайова, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Както устойчивостта, така и 
възстановяването следва да бъдат 
постигнати чрез финансирането на 
шест основни области на 
политиката, а именно на екологичния 
преход, цифровата трансформация, 
икономическото сближаване и 
конвергенция, производителността и 
конкурентоспособността, 
социалното сближаване и 
конвергенция, институционалната 
устойчивост и мерки, с които се 
гарантира, че следващото поколение 
европейци няма да се превърне в 
„поколение на ограничителните 
мерки“.

Or. en

Изменение 39
Мартина Длабайова, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Каталин Чех

Предложение за регламент
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Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Реформите и инвестициите, 
насочени към засилване на 
икономическото сближаване и 
конвергенция и на 
производителността в малките и 
средните предприятия (МСП), както 
и към укрепване на единния пазар, на 
конкурентоспособността, 
социалното сближаване и борбата с 
бедността, са от първостепенно 
значение за възвръщането на доброто 
състояние на нашите икономики, 
като същевременно никой не бива 
изоставян.

Or. en

Изменение 40
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В момента не е наличен 
инструмент, който предвижда пряка 
финансова подкрепа, свързана с 
постигането на резултати и 
осъществяването на реформи и 
публични инвестиции от държавите 
членки в отговор на 
предизвикателствата, установени в 
рамките на европейския семестър, с 
оглед на трайното въздействие върху 
производителността и устойчивостта на 
икономиката на държавите членки.

(7) В момента не е наличен 
инструмент, който предвижда пряка 
финансова подкрепа, свързана с 
постигането на резултати и 
осъществяването на реформи за 
засилване на растежа и устойчиви 
публични инвестиции от държавите 
членки в отговор на 
предизвикателствата, установени в 
рамките на европейския семестър, с 
оглед на трайното въздействие върху 
производителността и устойчивостта на 
икономиката на държавите членки.

Or. en
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Изменение 41
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В този контекст е необходимо да 
се подсили настоящата рамка за 
предоставяне на подкрепа на държавите 
членки и да се предостави директна 
финансова подкрепа чрез иновативен 
инструмент. За тази цел с настоящия 
регламент следва да бъде създаден 
Механизъм за възстановяване и 
устойчивост („механизмът“), който да 
осигури ефективна финансова и 
значителна подкрепа за ускоряване на 
реформите и свързаните с тях публични 
инвестиции в държавите членки. 
Механизмът следва да бъде всеобхватен 
и да се възползва от опита, натрупан от 
Съюза и държавите членки от 
използването на други инструменти и 
програми.

(8) В този контекст е необходимо да 
се подсили настоящата рамка за 
предоставяне на подкрепа на държавите 
членки и да се предостави директна 
финансова подкрепа чрез иновативен 
инструмент. За тази цел с настоящия 
регламент следва да бъде създаден 
Механизъм за възстановяване и 
устойчивост („механизмът“), който да 
осигури ефективна финансова и 
значителна подкрепа за ускоряване на 
реформите за засилване на растежа и 
свързаните с тях устойчиви публични 
инвестиции в държавите членки. 
Механизмът следва да бъде всеобхватен 
и да се възползва от опита, натрупан от 
Съюза и държавите членки от 
използването на други инструменти и 
програми. Механизмът следва да бъде 
с временен характер и да се 
ограничава до справянето с 
неблагоприятните последици от 
пандемията.

Or. en

Изменение 42
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съответствие с Регламент 
[Инструмента за възстановяване на 
Европейския съюз] и в рамките на 
отпуснатите по него средства, следва да 

(10) В съответствие с Регламент 
[Инструмента за възстановяване на 
Европейския съюз] и в рамките на 
отпуснатите по него средства, следва да 
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се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на Механизма 
за възстановяване и устойчивост, с 
които да се преодолее безпрецедентното 
въздействие на кризата с COVID-19. 
Тези допълнителни ресурси следва да се 
използват така, че да се гарантира 
спазването на сроковете, предвидени в 
Регламент [ИВЕС]

се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на Механизма 
за възстановяване и устойчивост, с 
които да се преодолее безпрецедентното 
въздействие на кризата с COVID-19. 
Тези допълнителни ресурси следва да се 
използват така, че да се гарантира 
спазването на сроковете, предвидени в 
Регламент [ИВЕС] След изтичане на 
сроковете, всички неразпределени и 
отменени средства следва да бъдат 
преразпределени към друг фонд от 
полза за целите на Комисията в 
областта на климата или за 
социалните цели на ЕС.

Or. en

Изменение 43
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Механизмът ще работи в 
координация и взаимно допълване с 
InvestEU, позволявайки на държавите 
членки да разпределят в плановете си 
за възстановяване и устойчивост 
сума, която да бъде предоставена чрез 
InvestEU за подпомагане на 
платежоспособността на 
предприятията, установени в 
държавите членки, както и за 
съответните дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, 
одит и оценка.

Or. en

Изменение 44
Мартина Длабайова, Оливие Шастел, Кристиан Гиня
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Като отразява Европейския зелен 
пакт като стратегия на Европа за 
устойчив растеж, както и 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и целите на 
ООН за устойчиво развитие, 
създаденият с настоящия регламент 
механизъм ще допринася интегрирането 
на действията в областта на 
изменението на климата и 
устойчивостта на околната среда и за 
постигането на общата цел 25% от 
бюджетните разходи на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата.

(11) Като отразява Европейския зелен 
пакт като стратегия на Европа за 
устойчив растеж, както и 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и целите на 
ООН за устойчиво развитие, 
създаденият с настоящия регламент 
механизъм ще допринася интегрирането 
на действията в областта на 
изменението на климата и 
устойчивостта на околната среда и за 
постигането на общата цел 25% от 
бюджетните разходи на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Механизмът следва да 
финансира само проекти, при които 
се спазва принципът за ненанасяне на 
значителни вреди.

Or. en

Изменение 45
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да могат да се предприемат 
мерки, свързващи механизма с доброто 
икономическо управление и да се 
гарантират единни условия за 
изпълнение, на Съвета следва да се 
предоставят правомощия, по 
предложение от Комисията и чрез 
актове за изпълнение, да прекратява 
срока за приемане на решения относно 
предложенията за планове за 
възстановяване и устойчивост и да 
спира плащанията по линия на този 
механизъм в случай на значително 

(13) За да могат да се предприемат 
мерки, свързващи механизма с доброто 
икономическо управление, и да се 
гарантират единни условия за 
изпълнение, на Съвета следва да се 
предоставят правомощия, по 
предложение от Комисията и чрез 
актове за изпълнение, да прекратява 
срока за приемане на решения относно 
предложенията за планове за 
възстановяване и устойчивост и да 
спира плащанията по линия на този 
механизъм в случай на значително 
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неспазване по случаи, свързани с 
процеса на икономическо управление, 
установен в Регламент (ЕС) № 
ХХХ/ХХ на Европейския парламент и 
на Съвета [РОР] (…). На Съвета следва 
да бъде предоставено правомощие за 
отмяна на такова спиране или 
прекратяване чрез актове за изпълнение, 
по предложение на Комисията, във 
връзка със същите относими случаи.

неспазване по случаи, свързани с 
процеса на икономическо управление. 
На Съвета следва да бъде предоставено 
правомощие за отмяна на такова 
спиране или прекратяване чрез актове за 
изпълнение, по предложение на 
Комисията, във връзка със същите 
относими случаи.

Or. en

Изменение 46
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Общата цел на механизма следва 
да бъде насърчаването на икономическо, 
социално и териториално сближаване. 
Поради това той следва да подобрява 
устойчивостта и капацитета за 
приспособяване на държавите членки, 
да смекчава социалните и 
икономическите последици от кризата и 
да подпомага екологичния и цифровия 
преход, чиято цел е до 2050 г. да се 
постигне неутрална по отношение на 
климата Европа, с което да се 
възстанови потенциалът за растеж на 
икономиките на Съюза след кризата и 
да се стимулира създаването на заетост 
и да се насърчава устойчивият растеж.

(14) Общата цел на механизма следва 
да бъде насърчаването на икономическо, 
социално и териториално сближаване. 
Поради това той следва да подобрява 
устойчивостта и капацитета за 
приспособяване на държавите членки, 
да смекчава социалните и 
икономическите последици от кризата и 
да подпомага екологичния и цифровия 
преход, чиято цел е до 2050 г. да се 
постигне неутрална по отношение на 
климата Европа, с което да се 
възстанови потенциалът за растеж на 
икономиките на Съюза след кризата и 
да се стимулира създаването на заетост 
и да се насърчава устойчивият 
растеж. Подкрепяните дейности 
следва да имат ясна европейска 
добавена стойност.

Or. en

Изменение 47
Тамаш Дойч
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Общата цел на механизма следва 
да бъде насърчаването на икономическо, 
социално и териториално сближаване. 
Поради това той следва да подобрява 
устойчивостта и капацитета за 
приспособяване на държавите членки, 
да смекчава социалните и 
икономическите последици от кризата и 
да подпомага екологичния и цифровия 
преход, чиято цел е до 2050 г. да се 
постигне неутрална по отношение на 
климата Европа, с което да се 
възстанови потенциалът за растеж на 
икономиките на Съюза след кризата и 
да се стимулира създаването на заетост 
и да се насърчава устойчивият растеж.

(14) Общата цел на механизма следва 
да бъде насърчаването на икономическо, 
социално и териториално сближаване и 
намаляването на 
инфраструктурните различия. 
Поради това той следва да подобрява 
устойчивостта и капацитета за 
приспособяване на държавите членки, 
да смекчава социалните и 
икономическите последици от кризата и 
да подпомага екологичния и цифровия 
преход, чиято цел е до 2050 г. да се 
постигне неутрална по отношение на 
климата Европа, с което да се 
възстанови потенциалът за растеж на 
икономиките на Съюза след кризата и 
да се стимулира създаването на заетост 
и да се насърчава устойчивият растеж.

Or. en

Изменение 48
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Общата цел на механизма следва 
да бъде насърчаването на икономическо, 
социално и териториално сближаване. 
Поради това той следва да подобрява 
устойчивостта и капацитета за 
приспособяване на държавите членки, 
да смекчава социалните и 
икономическите последици от кризата и 
да подпомага екологичния и цифровия 
преход, чиято цел е до 2050 г. да се 
постигне неутрална по отношение на 
климата Европа, с което да се 

(14) Общата цел на механизма следва 
да бъде насърчаването на икономическо, 
социално и териториално сближаване. 
Поради това той следва да подобрява 
устойчивостта и капацитета за 
приспособяване на държавите членки, 
да смекчава социалните и 
икономическите последици от кризата и 
да подпомага екологичния и цифровия 
преход, както и да допринесе за 
възходящото икономическо и 
социално сближаване, с което да се 
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възстанови потенциалът за растеж на 
икономиките на Съюза след кризата и 
да се стимулира създаването на заетост 
и да се насърчава устойчивият растеж.

възстанови потенциалът за растеж на 
икономиките на Съюза след кризата и 
да се стимулира създаването на заетост 
и да се насърчава устойчивият растеж.

Or. en

Изменение 49
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Ресурсите на механизма като 
част от Инструмента за 
възстановяване (Next Generation EU) 
следва да бъдат придружени от ясен 
и надежден погасителен план. 
Изплащането следва да се 
осъществява чрез допълнителни 
собствени ресурси, които следва да са 
на разположение в хода на 
следващата МФР.

Or. en

Изменение 50
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Мерките, започнали да се 
прилагат от 1 февруари 2020 г., които 
са свързани със смекчаване на 
икономическото и социалното 
въздействие на кризата с COVID-19, 
следва да са подходящи за постигане в 
максимална степен на целта за 
допълняемост на механизма и 
следователно да повишават неговата 
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европейска добавена стойност.

Or. en

Изменение 51
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Конкретната цел на механизма 
следва да бъде да предоставя финансова 
подкрепа за постигането на 
междинните и крайните цели на 
реформите и инвестициите, както са 
посочени в плановете за възстановяване 
и устойчивост. Тази конкретна цел 
следва да се изпълнява в тясно 
сътрудничество със съответните 
държави членки.

(15) Конкретната цел на механизма 
следва да бъде да предоставя финансова 
подкрепа за постигането на ясните 
междинни и крайни цели на реформите 
за засилване на растежа и 
устойчивите инвестиции, както са 
посочени в плановете за възстановяване 
и устойчивост. Тази конкретна цел 
следва да се изпълнява в тясно 
сътрудничество със съответните 
държави членки.

Or. en

Изменение 52
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Конкретната цел на механизма 
следва да бъде да предоставя финансова 
подкрепа за постигането на междинните 
и крайните цели на реформите и 
инвестициите, както са посочени в 
плановете за възстановяване и 
устойчивост. Тази конкретна цел следва 
да се изпълнява в тясно сътрудничество 
със съответните държави членки.

(15) Конкретната цел на механизма 
следва да бъде да предоставя финансова 
подкрепа, отпускана на траншове, за 
постигането на междинните и крайните 
цели на реформите и инвестициите, 
както са посочени в плановете за 
възстановяване и устойчивост. Тази 
конкретна цел следва да се изпълнява в 
тясно сътрудничество със съответните 
държави членки.
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Or. en

Изменение 53
Пиер Карлескинд, Жил Боайе, Оливие Шастел, Рамона Стругариу, Каталин Чех, 
Паскал Дюран

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) При подкрепяните от 
механизма операции се зачитат 
ценностите на Европейския съюз, 
посочени в член 2 от ДЕС. Комисията 
въвежда мерки за последващ контрол, 
за да провери дали целта на някоя от 
финансираните от механизма 
операции не е несъвместима с тези 
ценности, и когато е необходимо, 
прави финансови корекции, за да 
изключи от финансирането от Съюза 
разходите, които не отговарят на 
разпоредбите в член 2 от ДЕС.

Or. en

Обосновка

Това изменение е допълващо, но се различава от измененията, свързващи механизма за 
възстановяване и устойчивост с механизма за принципите на правовата държава. 
Съответствието на всеки финансиран от механизма проект с ценностите на ЕС е 
абсолютна необходимост дори в държавите членки, в които като цяло не се 
наблюдават слабости по отношение на механизмите на принципите на правовата 
държава. Поради това последващият контрол следва да бъде въведен на по-детайлно 
ниво от предвиденото по механизма на принципите на правовата държава.

Изменение 54
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение



AM\1214624BG.docx 15/143 PE658.795v01-00

BG

(15a) Механизмът не следва да 
подкрепя проекти, които са част от 
стратегическите инвестиционни 
планове на трети държави, както и 
редовни национални бюджетни 
разходи.

Or. en

Изменение 55
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да допринася за целите на 
механизма, планът за възстановяване и 
устойчивост следва да съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и проекти 
за публични инвестиции. Планът следва 
да е съобразен със съответните 
специфични за държавата 
предизвикателства и приоритети, 
установени в контекста на европейския 
семестър, с националните програми за 
реформи, националните планове в 
областта на енергетиката и климата, 
плановете за справедлив преход, както и 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми, приети по 
линия на фондовете на Съюза. За 
насърчаване на действия, попадащи в 
обхвата на Европейския зелен пакт и на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии, планът също така трябва да 
предвижда мерки, свързани с 
екологичния и цифровия преход. 
Мерките следва да водят до бързо 
постигане на общите и конкретни цели 
и осъществяване на приноса, както са 
предвидени в националните планове в 
областта на енергетиката и климата и 
техните актуализации. Всички 
подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 

(16) За да допринася за целите на 
механизма, планът за възстановяване и 
устойчивост следва да съдържа мерки за 
осъществяването на реформи за 
засилване на растежа и проекти за 
устойчиви публични инвестиции. 
Планът следва да е приведен в 
съответствие със съответните 
специфични за държавата 
предизвикателства и приоритети, 
установени в контекста на европейския 
семестър, с националните програми за 
реформи, националните планове в 
областта на енергетиката и климата, 
плановете за справедлив преход, както и 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми, приети по 
линия на фондовете на Съюза. За 
насърчаване на действия, попадащи в 
обхвата на Европейския зелен пакт и на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии, планът също така трябва да 
предвижда мерки, свързани с 
екологичния и цифровия преход. 
Мерките следва да водят до бързо 
постигане на общите и конкретни цели 
и осъществяване на приноса, както са 
предвидени в националните планове в 
областта на енергетиката и климата и 
техните актуализации. Всички 
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приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда.

подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда.

Or. en

Изменение 56
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Тъй като регионалните и 
местните органи са най-близо до 
своите граждани и имат опит от 
първа ръка по отношение на 
потребностите и проблемите на 
местните общности и икономики, те 
играят решаваща роля за 
икономическото и социалното 
възстановяване. Предвид това те 
следва да вземат активно участие в 
планирането и прилагането на този 
механизъм, включително в 
изготвянето на плановете за 
възстановяване и устойчивост, както 
и в управлението на проектите по 
механизма. За да се използва напълно 
потенциалът на регионалните и 
местните органи за постигането на 
възстановяване и устойчивост, на 
тях следва да бъде посветена 
значителна част от ресурсите на 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост, като им се създаде пряк 
достъп до тези ресурси.

Or. en

Изменение 57
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех
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Предложение за регламент
Съображение 16б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) В държавите членки, където 
ЕС установи съществуването на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
и вследствие на това реши да 
преустанови финансирането от 
Съюза за правителството на тази 
държава членка, Комисията следва да 
предостави достъп до Фонда за 
възстановяване и устойчивост под 
нейното пряко управление на 
регионални и местни органи, 
предприятия и организации на 
гражданското общество за проекти, 
разработвани и изпълнявани от тях.

Or. en

Изменение 58
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се гарантира подходящо 
финансово участие, съответстващо на 
действителните потребности на 
държавите членки да предприемат и 
завършат реформите и инвестициите 
от плана за възстановяване и 
устойчивост, е целесъобразно да се 
определи максимално финансово 
участие по линия на Механизма, що се 
отнася до финансовата подкрепа (т.е. 
безвъзмездната финансова подкрепа). 
Максималното участие следва да се 
изчислява на базата на населението, 
реципрочната стойност на брутния 
вътрешен продукт (БВП) на глава на 
населението и относителния процент на 

(19) За да се гарантира подходящо 
финансово участие, съответстващо на 
действителните потребности на 
държавите членки да предприемат и 
завършат реформите за засилване на 
растежа и устойчивите инвестиции 
от плана за възстановяване и 
устойчивост, е целесъобразно да се 
определи максимално финансово 
участие по линия на Механизма, що се 
отнася до финансовата подкрепа (т.е. 
безвъзмездната финансова подкрепа). 
Максималното участие следва да се 
изчислява на базата на населението, 
реципрочната стойност на брутния 
вътрешен продукт (БВП) на глава на 
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безработицата във всяка държава 
членка.

населението, относителния процент на 
безработицата във всяка държава членка 
и свиването на БВП през периода 2019 
– 2020 г.

Or. en

Изменение 59
Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Необходимо е да се определи 
процедура за представянето на 
предложенията за планове за 
възстановяване и устойчивост от 
държавите членки, както и тяхното 
съдържание. За да се гарантира 
целесъобразността на процедурите, 
държавата членка следва да представи 
план за възстановяване и устойчивост 
най-късно до 30 април, под формата на 
отделно приложение към националната 
програма за реформи. За осигуряване на 
бързото изпълнение държавите членки 
следва да имат възможност да 
представят проектоплана едновременно 
с проектобюджета за следващата 
година, на 15 октомври предходната 
година.

(20) Необходимо е да се определи 
процедура за представянето на 
предложенията за планове за 
възстановяване и устойчивост от 
държавите членки, както и тяхното 
съдържание. За да се гарантира 
целесъобразността на процедурите, 
държавата членка може ежегодно и по 
всяко време да представи план за 
възстановяване и устойчивост. През 
2024 г. планът за възстановяване и 
устойчивост официално се представя 
най-късно до 30 април под формата на 
отделно приложение към националната 
програма за реформи. За осигуряване на 
бързото изпълнение държавите членки 
следва да имат възможност да 
представят проектоплана едновременно 
с проектобюджета за следващата 
година, на 15 октомври предходната 
година.

Or. en

Изменение 60
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се гарантира националната 
ангажираност и акцентът върху 
необходимите реформи и инвестиции, 
държавите членки, които искат да 
получат подкрепа, следва да представят 
на Комисията надлежно мотивиран и 
обоснован план за възстановяване и 
устойчивост. Планът за възстановяване 
и устойчивост следва да съдържа 
подробен набор от мерки за неговото 
изпълнение, в т.ч. междинни и крайни 
цели, както и очакваното въздействие на 
плана върху потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост; той също така следва да 
съдържа мерки за екологичния и 
цифровия преход; както и обяснение за 
съгласуваността на предложения план 
със съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети, установени в рамките на 
европейския семестър. В хода на целия 
процес Комисията и държавите членки 
следва да се стремят към постигане на 
тясно сътрудничество.

(21) За да се гарантира националната 
ангажираност и акцентът върху 
необходимите реформи и инвестиции, 
държавите членки, които искат да 
получат подкрепа, следва да представят 
на Комисията надлежно мотивиран и 
обоснован план за възстановяване и 
устойчивост. Планът за възстановяване 
и устойчивост следва да съдържа 
подробен набор от мерки за неговото 
изпълнение, в т.ч. междинни и крайни 
цели, както и очакваното въздействие на 
плана върху потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост; той също така следва да 
съдържа мерки за екологичния и 
цифровия преход; както и обяснение за 
съгласуваността на предложения план 
със съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети, посочени в последните 
специфични за съответната държава 
членка препоръки или в други 
относими документи, приети от 
Комисията, или в изготвената от 
службите на Комисията аналитична 
информация за съответната държава 
членка в рамките на европейския 
семестър. В хода на целия процес 
Комисията и държавите членки следва 
да се стремят към постигане на тясно 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 61
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се гарантира националната (21) За да се гарантира националната 
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ангажираност и акцентът върху 
необходимите реформи и инвестиции, 
държавите членки, които искат да 
получат подкрепа, следва да представят 
на Комисията надлежно мотивиран и 
обоснован план за възстановяване и 
устойчивост. Планът за възстановяване 
и устойчивост следва да съдържа 
подробен набор от мерки за неговото 
изпълнение, в т.ч. междинни и крайни 
цели, както и очакваното въздействие на 
плана върху потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост; той също така следва да 
съдържа мерки за екологичния и 
цифровия преход; както и обяснение за 
съгласуваността на предложения план 
със съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети, установени в рамките на 
европейския семестър. В хода на целия 
процес Комисията и държавите членки 
следва да се стремят към постигане на 
тясно сътрудничество.

ангажираност и акцентът върху 
необходимите реформи за засилване на 
растежа и устойчивите инвестиции, 
държавите членки, които искат да 
получат подкрепа, следва да представят 
на Комисията надлежно мотивиран и 
обоснован план за възстановяване и 
устойчивост. Планът за възстановяване 
и устойчивост следва да съдържа 
подробен набор от мерки за неговото 
изпълнение, в т.ч. междинни и крайни 
цели, както и очакваното въздействие на 
плана върху потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост; той също така следва да 
съдържа мерки за екологичния и 
цифровия преход; както и обяснение за 
съгласуваността на предложения план 
със съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети, установени в рамките на 
европейския семестър; за държавите 
от еврозоната следва да се обръща 
специално внимание на съответните 
препоръки за еврозоната, одобрени от 
Съвета. В хода на целия процес 
Комисията и държавите членки следва 
да се стремят към постигане на тясно 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 62
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня, Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) С цел да се даде възможност на 
съответните органи на Съюза да 
разберат как държавите членки 
възнамеряват да прилагат плана си за 
възстановяване и устойчивост и да 
улеснят прозрачността и 
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отчетността, в плана следва да се 
посочи подробно кои национални 
органи ще участват в изпълнението 
на проекта. Необходимо е също така 
в плана за възстановяване и 
устойчивост да се посочи подробно 
дали и как финансовата подкрепа от 
механизма ще бъде съчетана с други 
национални фондове и/или фондове на 
Съюза.

Or. en

Изменение 63
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня, Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 
държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната специфична за всяка 
държава членка препоръка или в други 
относими документи, приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 
държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната най-нова специфична за 
всяка държава членка препоръка, 
включително в съображенията, или в 
други относими документи, приети от 
Комисията, или в изготвената от 
службите на Комисията аналитична 
информация за съответната държава 
членка в рамките на европейския 
семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
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за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

Or. en

Изменение 64
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
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зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 
държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната специфична за всяка 
държава членка препоръка или в други 
относими документи, приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно оценява 
привеждането в съответствие и 
елементите, представени от съответната 
държава членка, като оценява дали 
предложеният от държавата членка план 
се очаква да допринесе за ефективното 
преодоляване на предизвикателствата, 
определени в съответната специфична 
за всяка държава членка препоръка или 
в други относими документи, приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър; за държавите от 
еврозоната следва да се обръща 
специално внимание на съответните 
препоръки за еврозоната, одобрени от 
Съвета; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има дълготрайно 
въздействие в съответната държава 
членка; дали се очаква планът 
ефективно да допринесе за 
увеличаването на потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи 
за засилване на растежа и проекти за 
устойчиви публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
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и устойчивост, включително 
предложените ясни междинни и крайни 
цели и свързаните тях показатели.

Or. en

Изменение 65
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 
държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната специфична за всяка 
държава членка препоръка или в други 
относими документи, приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 
държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната специфична за всяка 
държава членка препоръка или в други 
относими документи, приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 



AM\1214624BG.docx 25/143 PE658.795v01-00

BG

териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали планът гарантира 
последователността, 
съгласуваността, взаимното 
допълване и полезното 
взаимодействие между източниците 
на текущото финансиране от Съюза; 
дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

Or. en

Изменение 66
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 
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държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната специфична за всяка 
държава членка препоръка или в други 
относими документи, приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната специфична за всяка 
държава членка препоръка или в други 
относими документи в рамките на 
европейския семестър, като например 
националните програми за реформи; 
дали планът съдържа мерки, които 
ефективно допринасят за екологичния и 
цифровия преход и за преодоляване на 
произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 
намаляването на 
инфраструктурните различия; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

Or. en
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Изменение 67
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) За да се гарантира 
националната ангажираност, следва 
да се засили свързването на 
плащанията по линия на механизма с 
предизвикателствата, определени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, както и да се наблюдава 
постигнатият напредък в 
изпълнението на реформите за 
засилване на растежа и устойчивите 
инвестиции.

Or. en

Изменение 68
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) При условие че планът за 
възстановяване и устойчивост 
удовлетворява критериите за оценка, на 
съответната държава членка следва да 
бъде отпуснато максималното 
финансово участие, когато прогнозните 
общи разходи за реформи и инвестиции, 
включени в плана за възстановяване и 
устойчивост, са равни или надвишават 
размера на самото максимално 
финансово участие. Когато прогнозните 
общи разходи са по-ниски от 
максималното финансово участие, на 
съответната държава членка следва 
вместо това да бъде отпусната сума, 
равна на прогнозните общи разходи по 
плана за възстановяване и устойчивост. 

(26) Съветът следва да одобри 
оценката на плановете за 
възстановяване и устойчивост чрез 
решение за изпълнение, основано на 
предложение на Комисията, и което 
той следва да се стреми да приеме в 
рамките на четири седмици от 
предложението. При условие че 
планът за възстановяване и устойчивост 
удовлетворява критериите за оценка, на 
съответната държава членка следва да 
бъде отпуснато максималното 
финансово участие, когато прогнозните 
общи разходи за реформи и инвестиции, 
включени в плана за възстановяване и 
устойчивост, са равни или надвишават 
размера на самото максимално 
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Държавата членка не следва да получи 
финансово участие, ако планът за 
възстановяване и устойчивост не 
удовлетворява критериите за оценка.

финансово участие. Когато прогнозните 
общи разходи са по-ниски от 
максималното финансово участие, на 
съответната държава членка следва 
вместо това да бъде отпусната сума, 
равна на прогнозните общи разходи по 
плана за възстановяване и устойчивост. 
Държавата членка не следва да получи 
финансово участие, ако планът за 
възстановяване и устойчивост не 
удовлетворява критериите за оценка.

Or. en

Изменение 69
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Искането за заем следва да бъде 
обосновано с финансовите потребности, 
свързани с допълнителните реформи и 
инвестиции, включени в плана за 
възстановяване и устойчивост, най-вече 
по отношение на екологичния и 
цифровия преход, и съответно с 
разходите по плана, по-високи от 
максималното финансово участие, 
отпуснато чрез безвъзмездната 
подкрепа. Следва да е възможно 
искането за заем да се подаде 
едновременно с представянето на плана. 
Ако искането за заем се подава по друго 
време, то следва да бъде придружено от 
преработен план с допълнителни 
междинни и крайни цели. За да се 
гарантира предоставянето на средствата 
в началото на периода, държавите 
членки следва да подадат искане за заем 
най-късно до 31 август 2024 г. За целите 
на доброто финансово управление 
следва да бъде ограничен общият 
размер на всички заеми, отпускани по 
настоящия регламент. Освен това 

(29) Искането за заем следва да бъде 
обосновано с финансовите потребности, 
свързани с допълнителните реформи и 
инвестиции, включени в плана за 
възстановяване и устойчивост, най-вече 
по отношение на екологичния и 
цифровия преход, и съответно с 
разходите по плана, по-високи от 
максималното финансово участие, 
отпуснато чрез безвъзмездната 
подкрепа. Следва да е възможно 
искането за заем да се подаде 
едновременно с представянето на плана. 
Ако искането за заем се подава по друго 
време, то следва да бъде придружено от 
преработен план с допълнителни 
междинни и крайни цели. За да се 
гарантира предоставянето на средствата 
в началото на периода, държавите 
членки следва да подадат искане за заем 
най-късно до 31 август 2024 г. За целите 
на доброто финансово управление 
следва да бъде ограничен общият 
размер на всички заеми, отпускани по 
настоящия регламент. Освен това 
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максималният размер на заема за всяка 
държава членка не следва да надвишава 
4,7% от нейния брутен национален 
доход. При извънредни обстоятелства и 
при наличие на средства следва да бъде 
възможно увеличение на максималния 
размер. По същите причини за добро 
финансово управление следва да е 
възможно заемът да бъде изплащан на 
вноски срещу постигане определени 
резултати.

максималният размер на заема за всяка 
държава членка не следва да надвишава 
4,7% от нейния брутен национален 
доход. При извънредни обстоятелства и 
при наличие на средства следва да бъде 
възможно увеличение на максималния 
размер. По същите причини за добро 
финансово управление следва да е 
възможно заемът да бъде изплащан на 
вноски срещу постигане определени 
резултати. Комисията следва да 
направи оценка на искането за 
подкрепа под формата на заем в 
рамките на два месеца. Съветът 
следва да може да одобри тази оценка 
с квалифицирано мнозинство по 
предложение на Комисията чрез 
решение за изпълнение, което 
Съветът се стреми да приеме в 
рамките на четири седмици от 
предложението.

Or. en

Изменение 70
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Искането за заем следва да бъде 
обосновано с финансовите потребности, 
свързани с допълнителните реформи и 
инвестиции, включени в плана за 
възстановяване и устойчивост, най-вече 
по отношение на екологичния и 
цифровия преход, и съответно с 
разходите по плана, по-високи от 
максималното финансово участие, 
отпуснато чрез безвъзмездната 
подкрепа. Следва да е възможно 
искането за заем да се подаде 
едновременно с представянето на плана. 
Ако искането за заем се подава по друго 
време, то следва да бъде придружено от 

(29) Искането за заем следва да бъде 
обосновано с финансовите потребности, 
свързани с допълнителните реформи за 
засилване на растежа и устойчивите 
инвестиции, включени в плана за 
възстановяване и устойчивост, най-вече 
по отношение на екологичния и 
цифровия преход, и съответно с 
разходите по плана, по-високи от 
максималното финансово участие, 
отпуснато чрез безвъзмездната 
подкрепа. Следва да е възможно 
искането за заем да се подаде 
едновременно с представянето на плана. 
Ако искането за заем се подава по друго 
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преработен план с допълнителни 
междинни и крайни цели. За да се 
гарантира предоставянето на средствата 
в началото на периода, държавите 
членки следва да подадат искане за заем 
най-късно до 31 август 2024 г. За целите 
на доброто финансово управление 
следва да бъде ограничен общият 
размер на всички заеми, отпускани по 
настоящия регламент. Освен това 
максималният размер на заема за всяка 
държава членка не следва да надвишава 
4,7% от нейния брутен национален 
доход. При извънредни обстоятелства и 
при наличие на средства следва да бъде 
възможно увеличение на максималния 
размер. По същите причини за добро 
финансово управление следва да е 
възможно заемът да бъде изплащан на 
вноски срещу постигане определени 
резултати.

време, то следва да бъде придружено от 
преработен план с допълнителни ясни 
междинни и крайни цели. За да се 
гарантира предоставянето на средствата 
в началото на периода, държавите 
членки следва да подадат искане за заем 
най-късно до 31 август 2024 г. За целите 
на доброто финансово управление 
следва да бъде ограничен общият 
размер на всички заеми, отпускани по 
настоящия регламент. Освен това 
максималният размер на заема за всяка 
държава членка не следва да надвишава 
4,7% от нейния брутен национален 
доход. При извънредни обстоятелства и 
при наличие на средства следва да бъде 
възможно увеличение на максималния 
размер. По същите причини за добро 
финансово управление следва да е 
възможно заемът да бъде изплащан на 
вноски срещу постигане определени 
резултати.

Or. en

Изменение 71
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Всяка държава членка следва да 
има възможността да отправи 
обосновано искане за изменение на 
плана за възстановяване и устойчивост в 
рамките на срока за изпълнение, когато 
обективни обстоятелства обосновават 
такова действие. Комисията следва да 
направи оценка на обоснованото 
искане и в срок от четири месеца да 
вземе ново решение.

(30) Всяка държава членка следва да 
има възможността да отправи 
обосновано искане за изменение на 
плана за възстановяване и устойчивост в 
рамките на срока за изпълнение, когато 
обективни обстоятелства обосновават 
такова действие. Когато Комисията 
счита, че причините, изложени от 
съответната държава членка, 
оправдават такова изменение, тя 
следва да направи оценка на новия план 
в рамките на два месеца. 
Съответната държава членка и 
Комисията може да се договорят да 
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удължат този срок с разумен период 
от време, ако е необходимо. Съветът 
следва да одобри оценката на новия 
план посредством решение за 
изпълнение въз основа на предложение 
на Комисията.

Or. en

Изменение 72
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) От съображения за ефикасност и 
опростяване на финансовото управление 
на инструмента, финансовата подкрепа 
от Съюза за плановете за 
възстановяване и устойчивост следва да 
бъде под формата на финансиране, 
основано на постигането на резултати, 
измервани чрез междинните и 
крайните цели, посочени в одобрените 
планове за възстановяване и 
устойчивост. За тази цел 
допълнителната подкрепа под формата 
на заеми следва да бъде свързана с 
допълнителните междинни и крайни 
цели, сравнени със съответните цели за 
безвъзмездната финансова подкрепа.

(31) От съображения за ефикасност и 
опростяване на финансовото управление 
на инструмента, финансовата подкрепа 
от Съюза за плановете за 
възстановяване и устойчивост следва да 
бъде под формата на финансиране, 
основано на постигането на резултати, 
измервани чрез ясни междинни и 
крайни цели, посочени в одобрените 
планове за възстановяване и 
устойчивост. За тази цел 
допълнителната подкрепа под формата 
на заеми следва да бъде свързана с 
допълнителните междинни и крайни 
цели, сравнени със съответните цели за 
безвъзмездната финансова подкрепа.

Or. en

Изменение 73
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) В годишните си доклади за 
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изпълнението държавите членки 
следва да докладват във връзка с 
доброто финансово управление. 
Поради това следва да бъдат 
формулирани специфични изисквания.

Or. en

Изменение 74
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За целите на доброто финансово 
управление следва да се определят 
специфични правила за бюджетните 
задължения, плащанията, спирането, 
отмяната и възстановяването на 
средства. За да се осигури 
предвидимост, следва да е възможно 
държавите членки да подават искания за 
плащане на всеки две години. 
Плащанията следва бъдат на вноски и да 
се основават на положителна оценка от 
Комисията за изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост на 
държавата членка. Спирането и 
отмяната на финансовото участие 
следва да бъдат възможни, когато 
планът за възстановяване и устойчивост 
не е изпълнен по задоволителен начин 
от държавата членка. Следва да се 
създадат подходящи процедури по 
оспорване, за да се гарантира, че 
решението на Комисията във връзка със 
спирането, отмяната и възстановяването 
на платени суми, спазва правото на 
държавите членки да предоставят 
коментари.

(32) За целите на доброто финансово 
управление следва да се определят 
специфични правила за бюджетните 
задължения, плащанията, спирането, 
отмяната и възстановяването на 
средства. Националният орган 
извършва задължителна надлежна 
проверка на всички кандидати за 
финансиране от механизма, за да се 
намалят рисковете от потенциални 
злоупотреби със средства и от 
конфликт на интереси. За да се 
осигури предвидимост, следва да е 
възможно държавите членки да подават 
искания за плащане два пъти годишно. 
Плащанията следва бъдат на вноски и да 
се основават на положителна оценка от 
Комисията за изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост на 
държавата членка. Спирането и 
отмяната на финансовото участие 
следва да бъдат възможни, когато 
планът за възстановяване и устойчивост 
не е изпълнен по задоволителен начин 
от държавата членка. Следва да се 
създадат подходящи процедури по 
оспорване, за да се гарантира, че 
решението на Комисията във връзка със 
спирането, отмяната и възстановяването 
на платени суми, спазва правото на 
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държавите членки да предоставят 
коментари.

Or. en

Изменение 75
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За целите на доброто финансово 
управление следва да се определят 
специфични правила за бюджетните 
задължения, плащанията, спирането, 
отмяната и възстановяването на 
средства. За да се осигури 
предвидимост, следва да е възможно 
държавите членки да подават искания за 
плащане на всеки две години. 
Плащанията следва бъдат на вноски и да 
се основават на положителна оценка от 
Комисията за изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост на 
държавата членка. Спирането и 
отмяната на финансовото участие 
следва да бъдат възможни, когато 
планът за възстановяване и устойчивост 
не е изпълнен по задоволителен начин 
от държавата членка. Следва да се 
създадат подходящи процедури по 
оспорване, за да се гарантира, че 
решението на Комисията във връзка със 
спирането, отмяната и възстановяването 
на платени суми, спазва правото на 
държавите членки да предоставят 
коментари.

(32) За целите на доброто финансово 
управление следва да се определят 
специфични правила за бюджетните 
задължения, плащанията, спирането, 
отмяната и възстановяването на 
средства. За да се осигури 
предвидимост, държавите членки следва 
да подават искания за плащане на всеки 
две години. Плащанията следва бъдат на 
вноски и да се основават на 
положителна оценка от Комисията за 
изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост на 
държавата членка. Спирането и 
отмяната на финансовото участие 
следва да бъдат възможни, когато 
планът за възстановяване и устойчивост 
не е изпълнен по задоволителен начин 
от държавата членка. Следва да се 
създадат подходящи процедури по 
оспорване, за да се гарантира, че 
решението на Комисията във връзка със 
спирането, отмяната и възстановяването 
на платени суми, спазва правото на 
държавите членки да предоставят 
коментари.

Or. en

Изменение 76
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини
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Предложение за регламент
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Когато в рамките на 
европейският семестър, и по-
специално в специфичните за всяка 
държава препоръки се установят 
предизвикателства, които изискват 
неотложни реформи, но въпросната 
държава членка използва 
нецелесъобразно разпределеното 
финансиране, или Комисията е 
решила да прекрати финансирането 
поради незадоволително изпълнение 
на плановете за възстановяване и 
устойчивост, или в случай на 
незачитане на принципите на 
правовата държава, действията на 
регионално и местно равнище, 
включително инициативите на 
гражданското общество, които 
допринасят за справяне с тези 
предизвикателства, следва да 
продължават да се възползват от 
механизма, а финансирането следва 
да се предоставя на регионалните и 
местните органи и други 
заинтересовани страни, включително 
социални партньори и организации на 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 77
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) За да се направи оценка на 
спазването на принципите на добро 
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финансово управление, Комисията 
следва да разработи или адаптира 
съществуващите информационни 
системи, за да създаде цифрова 
система за отчитане на 
изпълнението. Цифровата система 
следва да се използва от органите на 
Съюза и на държавите членки, 
участващи в прилагането на 
инструмента, за да се наблюдава 
изпълнението и чрез цифров анализ да 
се предотвратяват и разкриват 
нередности и измами. За целта 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението следва да съдържа 
информация относно 
действителните собственици на 
икономическите оператори, които 
получават подкрепа по линия на 
механизма. Комисията следва да 
гарантира, че новата система няма 
да създава допълнителна 
административна тежест за 
докладващия орган, нито да изисква 
вече предоставени от него данни.

Or. en

Изменение 78
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Европейската сметна палата 
неколкократно подчерта, че 
сложните правила обикновено крият 
опасност от грешки и измами. В този 
смисъл е важно да се има предвид, че 
едновременното изготвяне на планове 
за възстановяване и устойчивост, 
оперативни програми и национални 
програми за реформи може да се 
окаже предизвикателство за 
държавите членки. Поради това 
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Комисията въвежда опростени 
процедури за плановете за 
възстановяване и устойчивост и 
исканията за плащане, доколкото е 
възможно, с цел намаляване на 
административната тежест и 
улесняване на усвояването.

Or. en

Изменение 79
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
възстановяване и устойчивост следва да 
се предават на Европейския парламент и 
на Съвета, а дейностите по комуникация 
следва да се извършват от Комисията по 
целесъобразност.

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
възстановяване и устойчивост следва да 
се предават едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета, а 
дейностите по комуникация следва да се 
извършват от Комисията по 
целесъобразност. Комисията следва да 
гарантира видимостта на разходите 
по линия на механизма, като посочва, 
че подкрепяните проекти следва да 
бъдат ясно обозначени като 
„Инициатива на ЕС за 
възстановяване“.

Or. en

Изменение 80
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
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възстановяване и устойчивост следва да 
се предават на Европейския парламент и 
на Съвета, а дейностите по комуникация 
следва да се извършват от Комисията по 
целесъобразност.

възстановяване и устойчивост, както и 
представените от държавите членки 
доклади следва да се предават на 
Европейския парламент и на Съвета, а 
дейностите по комуникация следва да се 
извършват от Комисията по 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 81
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
възстановяване и устойчивост следва да 
се предават на Европейския парламент и 
на Съвета, а дейностите по комуникация 
следва да се извършват от Комисията по 
целесъобразност.

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
възстановяване и устойчивост следва да 
се предават без ненужно забавяне на 
Европейския парламент и на Съвета, а 
дейностите по комуникация следва да се 
извършват от Комисията по 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 82
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
възстановяване и устойчивост следва да 
се предават на Европейския парламент и 
на Съвета, а дейностите по комуникация 
следва да се извършват от Комисията по 
целесъобразност.

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
възстановяване и устойчивост следва да 
се предават едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета, а 
дейностите по комуникация следва да се 
извършват от Комисията по 
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целесъобразност.

Or. en

Изменение 83
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Държавите членки следва да 
гарантират, че комуникационните 
дейности, по-специално по 
отношение на задължението за 
видимост на подкрепата, 
предоставяна в рамките на 
механизма, се разпространяват по 
подходящ начин на съответното 
регионално и местно равнище, по 
множество канали и по 
недискриминационен начин.

Or. en

Изменение 84
Мартина Длабайова, Оливие Шастел, Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) 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 Механизъм за възстановяване 
и устойчивост да се подложи на оценка 
въз основа на информацията, събрана 
посредством специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват свръхрегулирането и 

(36) 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 Механизъм за възстановяване 
и устойчивост да се подложи на оценка 
въз основа на информацията, събрана 
посредством специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват свръхрегулирането и 
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административната тежест, по-
специално за държавите членки. По 
целесъобразност тези изисквания следва 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на ефектите на 
инструментите на място.

административната тежест, по-
специално за държавите членки. По 
целесъобразност тези изисквания следва 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на ефектите на 
инструментите на място. За тази цел 
следва да бъде създаден специален 
набор от показатели в рамките на 
европейския семестър. Разходите по 
линия на механизма следва да 
подлежат на процедура по 
освобождаване от отговорност от 
страна на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 85
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) 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 Механизъм за възстановяване 
и устойчивост 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 ефектите на 
инструментите на място.

(36) 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 Механизъм за възстановяване 
и устойчивост да се подложи на оценка 
въз основа на информацията, събрана 
посредством специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват свръхрегулирането и 
прекомерната административна 
тежест, по-специално за държавите 
членки и крайните получатели в тях. 
По целесъобразност тези изисквания 
следва да включват относими, ясни и 
измерими показатели като основа за 
оценка на ефектите на инструментите на 
място. За тази цел следва да бъде 
създаден специален набор от 
показатели.

Or. en
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Изменение 86
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. За целите на 
доброто финансово управление и 
координацията с процедурата по 
освобождаване от отговорност 
годишният доклад следва да бъде 
представян най-късно през месец 
ноември от година n+1. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

Or. en

Изменение 87
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 
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изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент, като част от 
годишното интегрирано финансово 
отчитане и управленска отговорност, 
както и той да подлежи на специална 
процедура на Европейския парламент 
по освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета. 
Този доклад следва да включва 
информация относно напредъка на 
държавите членки по одобрените 
планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

Or. en

Изменение 88
Пиер Карлескинд, Жил Боайе, Оливие Шастел, Рамона Стругариу, Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, приноса на набраните суми чрез 
Инструмента за възстановяване 
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възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

Европейския съюз за постигането на 
целите на механизма, пълния списък на 
крайните бенефициери на механизма 
и целта на всяка цялостно или 
частично финансирана от механизма 
операция.

Or. en

Обосновка

След като бъде оповестен публично, един такъв списък би помогнал всяка 
компетентна институция или орган, като например Европейският парламент, OLAF, 
Европейската сметна палата или Европейската прокуратура, да извършва 
необходимите одити и контрол.

Изменение 89
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета двугодишен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

Or. en

Изменение 90
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Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да се извърши независима 
оценка на изпълнението на целите на 
създадения с настоящия регламент 
механизъм, на ефикасността на 
използването на неговите ресурси и на 
добавената му стойност. По 
целесъобразност оценката следва да 
бъде придружена от предложение за 
изменение на настоящия регламент. В 
допълнение, в независимата последваща 
оценка следва да се разгледа 
дългосрочното въздействие на 
инструментите.

(38) Следва да се извърши независима 
оценка на правилното 
административно и финансово 
управление на механизма, на 
изпълнението на целите му, установени 
с настоящия регламент, на ефикасността 
на използването на неговите ресурси и 
на добавената му стойност. По 
целесъобразност оценката следва да 
бъде придружена от предложение за 
изменение на настоящия регламент или 
на националните процедури. В 
допълнение, в независимата последваща 
оценка следва да се разгледа 
дългосрочното въздействие на 
инструментите.

Or. en

Изменение 91
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 38a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Механизмът следва да е 
достъпен за държавите членки, 
които са подписали „Гаранцията за 
зачитане на принципите на 
правовата държава“, и са поели 
ангажимент да зачитат тези 
принципи и основните ценности на 
Съюза, залегнали в Договорите на ЕС.

Or. en
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Изменение 92
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 38б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38б) Комисията следва да има 
правомощия да задейства 
прекратяването на ангажимента или 
задълженията за плащане към 
държавите членки в рамките на 
механизма в случай на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава, 
когато то засяга или има риск да 
засегне принципите на доброто 
финансово управление или защитата 
на финансовите интереси на Съюза. 
Механизмът следва да предвижда 
ясни правила и процедури относно 
задействането на механизма за 
прекратяването или неговата 
отмяна. Във връзка с това 
процедурата за задействане на 
прекратяването на финансирането 
по линия на механизма и 
последващото му поставяне в резерва 
следва да бъде блокирана само ако 
Съветът или Парламентът ѝ се 
противопоставят с квалифицирано 
мнозинство.

Or. en

Изменение 93
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 
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разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
определени от Комисията посредством 
акт за изпълнение. За да се гарантират 
еднакви условия за изпълнение на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия. 
Изпълнителните правомощия във връзка 
с приемането на планове за 
възстановяване и устойчивост и с 
плащането на финансовата подкрепа 
при изпълнение на съответните 
междинни и крайни цели, следва да се 
упражняват от Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета, съгласно процедурата по 
разглеждане13. След приемането на акт 
за изпълнение, на съответните държави 
членки и на Комисията следва да се даде 
възможност да постигнат съгласие по 
дадени оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за междинните 
и крайните цели и достъпа до основните 
данни. За да се осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, следва да бъде възможно 
елементите на такива технически 
договорености да бъдат изменяни по 
взаимно съгласие. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонтални финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
Съвета съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 

разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
определени от Комисията посредством 
акт за изпълнение. За да се гарантират 
еднакви условия за изпълнение на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия. 
Изпълнителните правомощия във връзка 
с приемането на планове за 
възстановяване и устойчивост и с 
плащането на финансовата подкрепа 
при изпълнение на съответните 
междинни и крайни цели, следва да се 
упражняват от Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета, съгласно процедурата по 
разглеждане13. След приемането на акт 
за изпълнение, на съответните държави 
членки и на Комисията следва да се даде 
възможност да постигнат съгласие по 
дадени оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за междинните 
и крайните цели и достъпа до основните 
данни. За да се осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, следва да бъде възможно 
елементите на такива технически 
договорености да бъдат изменяни по 
взаимно съгласие. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонтални финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
Съвета съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
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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.

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 широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като зачитането 
на принципите на правовата държава, 
демократичните принципи на 
взаимозависимост и 
взаимоограничаване, независимата 
съдебна система, медийният 
плурализъм и медийната свобода са 
съществени предпоставки за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС, както и за борба с 
измамите и корупцията.

_________________ _________________
13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 94
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 
разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
определени от Комисията посредством 
акт за изпълнение. За да се гарантират 

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 
разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
приети от Съвета посредством 
решение за изпълнение по 



AM\1214624BG.docx 47/143 PE658.795v01-00

BG

еднакви условия за изпълнение на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия. 
Изпълнителните правомощия във връзка 
с приемането на планове за 
възстановяване и устойчивост и с 
плащането на финансовата подкрепа 
при изпълнение на съответните 
междинни и крайни цели, следва да се 
упражняват от Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета, съгласно процедурата по 
разглеждане13. След приемането на акт 
за изпълнение, на съответните държави 
членки и на Комисията следва да се даде 
възможност да постигнат съгласие по 
дадени оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за междинните 
и крайните цели и достъпа до основните 
данни. За да се осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, следва да бъде възможно 
елементите на такива технически 
договорености да бъдат изменяни по 
взаимно съгласие. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонтални финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
Съвета съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети на 
основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 

предложение на Комисията. За да се 
гарантират еднакви условия за 
изпълнение на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Изпълнителните 
правомощия във връзка с приемането на 
планове за възстановяване и 
устойчивост и с плащането на 
финансовата подкрепа при изпълнение 
на съответните междинни и крайни 
цели, следва да се упражняват от 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета, съгласно 
процедурата по разглеждане13. След 
приемането на решение за изпълнение, 
на съответните държави членки и на 
Комисията следва да се даде 
възможност да постигнат съгласие по 
дадени оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за междинните 
и крайните цели и достъпа до основните 
данни. За да се осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, следва да бъде възможно 
елементите на такива технически 
договорености да бъдат изменяни по 
взаимно съгласие. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонтални финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
Съвета съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети на 
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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.

основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 
Съюза в случай на широко 
разпространено незачитане 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.

_________________ _________________
13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 95
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 
разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
определени от Комисията посредством 
акт за изпълнение. За да се гарантират 
еднакви условия за изпълнение на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия. 
Изпълнителните правомощия във 
връзка с приемането на планове за 
възстановяване и устойчивост и с 
плащането на финансовата подкрепа 

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 
разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
определени от Комисията посредством 
делегиран акт. За да се гарантират 
еднакви условия за изпълнение на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за делегиране. 
Правомощията за делегиране във 
връзка с приемането на планове за 
възстановяване и устойчивост и с 
плащането на финансовата подкрепа 
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при изпълнение на съответните 
междинни и крайни цели, следва да се 
упражняват от Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета, съгласно процедурата по 
разглеждане13. След приемането на акт 
за изпълнение, на съответните държави 
членки и на Комисията следва да се даде 
възможност да постигнат съгласие по 
дадени оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за междинните 
и крайните цели и достъпа до основните 
данни. За да се осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, следва да бъде възможно 
елементите на такива технически 
договорености да бъдат изменяни по 
взаимно съгласие. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонтални финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
Съвета съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
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 

при изпълнение на ясните междинни и 
крайни цели, следва да се упражняват от 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета, съгласно 
процедурата по разглеждане13. След 
приемането на акт за изпълнение, на 
съответните държави членки и на 
Комисията следва да се даде 
възможност да постигнат съгласие по 
дадени оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за междинните 
и крайните цели и достъпа до основните 
данни. За да се осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, следва да бъде възможно 
елементите на такива технически 
договорености да бъдат изменяни по 
взаимно съгласие. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонтални финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
Съвета съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети на 
основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 
Съюза в случай на широко 
разпространено незачитане 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 
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финансиране от ЕС. финансиране от ЕС.

_________________ _________________
13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 96
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Разходите по линия на 
механизма подлежат на специална 
процедура по освобождаване от 
отговорност, която следва да провери 
дали изпълнението е било в 
съответствие със съответните 
правила, включително принципите на 
добро финансово управление.

Or. en

Изменение 97
Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 
883/2013 на Европейския парламент и 

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 
883/2013 на Европейския парламент и 
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на Съвета14, Регламент (ЕО, Евратом) № 
2988/95 на Съвета15, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета16 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета17 
финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може 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. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Европейската прокуратура 
може 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 Съвета18. 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, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата.

на Съвета14, Регламент (ЕО, Евратом) № 
2988/95 на Съвета15, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета16 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета17 
финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може 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. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Европейската прокуратура 
може 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 Съвета18. В 
съответствие с Финансовия регламент 
всички лица или субекти, получаващи 
средства от Съюза, докладват при 
съмнение за нередности, измами или 
корупция и оказват пълно 
сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата. За 
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разкриване и докладване на 
нередности и измами Комисията 
следва да разработи и/или да 
адаптира съществуващи 
информационни системи, за да 
създаде цифрова система за отчитане 
на изпълнението, която да се използва 
от националните и европейските 
органи, участващи в изпълнението на 
подкрепата и в разследването на 
всяко съмнение за нередности, измами 
или корупция по линия на механизма. 
Европейските разследващи органи 
разполагат с пълен и пряк достъп до 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението.

_________________ _________________
14 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).

14 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).

15 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).

15 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).

16 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).

16 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).

17 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).

17 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).

18 Директива (ЕС) 2017/1371 на 18 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
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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).

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).

Or. en

Изменение 98
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 
883/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета14, Регламент (ЕО, Евратом) № 
2988/95 на Съвета15, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета16 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета17 
финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може 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. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Европейската прокуратура 
може да разследва и да преследва по 

(40) За целите на външния одит и 
освобождаването от отговорност 
условията, при които Сметната 
палата, Европейската служба за 
борба с измамите и Европейската 
прокуратура могат да изпълняват 
задълженията си по отношение на 
механизма, както и приложимата 
процедура по освобождаване от 
отговорност, следва да бъдат 
определени в съответствие с 
Финансовия регламент13a, Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета14, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета15, Регламент (Евратом, ЕО) № 
2185/96 на Съвета16 и Регламент (ЕС) 
2017/1939 на Съвета17 финансовите 
интереси на Съюза се защитават 
посредством пропорционални мерки, 
включително посредством 
предотвратяване, разкриване, 
коригиране и разследване на нередности 
и измами, събиране на изгубени, 
недължимо платени или неправилно 
използвани средства и, когато е 
целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
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наказателен ред измами и други 
престъпления, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, както е предвидено 
в Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета18. 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, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата.

(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може 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. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Европейската прокуратура 
може 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 Съвета18. 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, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата.

_________________ _________________
13a 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 (ОВ L 193, 
30.7.2018 г., стр. 1–222).

14 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 

14 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 
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Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1). Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
15 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).

15 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).

16 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).

16 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).

17 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).

17 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).

18 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).

18 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).

Or. en

Изменение 99
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 
883/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета14, Регламент (ЕО, Евратом) № 
2988/95 на Съвета15, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета16 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета17 
финансовите интереси на Съюза се 

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 
883/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета14, Регламент (ЕО, Евратом) № 
2988/95 на Съвета15, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета16 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета17 
финансовите интереси на Съюза се 
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защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може 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. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Европейската прокуратура 
може 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 Съвета18. 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, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата. 

защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може 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. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Европейската прокуратура 
може 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 Съвета18. В 
съответствие с Финансовия регламент 
всички лица или субекти, получаващи 
средства от Съюза, докладват при 
съмнение за нередности или измами и 
оказват пълно сътрудничество за защита 
на финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата. За 
разкриването и докладването на 
нередности и измами Комисията 
разполага с информационни 
инструменти, които да се използват 
от получаващите подкрепа по линия 
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на механизма.
_________________ _________________
14 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).

14 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).

15 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).

15 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).

16 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).

16 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).

17 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).

17 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).

18 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).

18 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).

Or. en

Изменение 100
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
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Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
Механизъм за възстановяване и 
устойчивост („механизма“).

С настоящия регламент се създава 
Механизъм за възстановяване и 
устойчивост („механизма“) като 
временен инструмент, предназначен 
за справяне с неблагоприятните 
въздействия и последиците на 
пандемията от COVID-19 в Съюза.

Or. en

Изменение 101
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. „европейска добавена 
стойност“ за целите на настоящия 
регламент означава стойността 
вследствие на намеса на Съюза, 
добавена към стойността (може да е 
в резултат от различни фактори, 
като например ползи по отношение 
на координацията, правна сигурност, 
по-добра ефективност или взаимно 
допълване), която в противен случай 
би била създадена само от държавите 
членки;

Or. en

Изменение 102
Жил Боайе, Каталин Чех, Кристиан Гиня, Пиер Карлескинд, Оливие Шастел, 
Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. „национален план за 
възстановяване и устойчивост“ 
(наричан по-нататък „национален 
план“) означава четиригодишният 
план, състоящ се от отделни мерки 
за реформи и инвестиции, който 
следва да се изготви и представи от 
всяка държава членка за целите на 
отпускането на финансова подкрепа 
на държавите членки по линия на 
механизма;

Or. en

Изменение 103
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. „допълняемост“ за целите на 
настоящия регламент означава 
съответствие с изискването за 
допълняемост, определено в [член 209, 
параграф 2, буква б)] от [Финансовия 
регламент], и, когато е целесъобразно, 
максимално увеличаване на частните 
инвестиции в съответствие с 
[член 209, параграф 2, буква г)] от 
[Финансовия регламент];

Or. en

Изменение 104
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Обхватът на прилагане на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, създаден 
с настоящия регламент, се отнася до 
области на политиката, свързани с 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
екологичния и цифровия преход, 
здравето, конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

Обхватът на прилагане на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, създаден 
с настоящия регламент, се отнася до 
области на политиката с ясна 
европейска добавена стойност, 
свързани с единния пазар, 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, МСП, 
екологичния и цифровия преход, 
здравето, конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

Or. en

Изменение 105
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхватът на прилагане на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, създаден 
с настоящия регламент, се отнася до 
области на политиката, свързани с 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
екологичния и цифровия преход, 
здравето, конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

Обхватът на прилагане на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, създаден 
с настоящия регламент, се отнася до 
области на политиката, свързани с 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
намаляването на 
инфраструктурните различия, 
екологичния и цифровия преход, 
здравето, конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

Or. en
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Изменение 106
Каталин Чех, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхватът на прилагане на Механизма 
за възстановяване и устойчивост, 
създаден с настоящия регламент, 
предоставя интегриран подход за 
ефективно и единно възстановяване 
на Съюза и се отнася до следните 
европейски приоритетни области на 
политиката:
– екологичния преход в контекста на 
Зеления пакт, актуализираните цели 
на Съюза в областта на климата до 
2030 г. и целта за неутралност на ЕС 
по отношение на климата до 2050 г. 
при зачитане на принципа на 
ненанасяне на вреди;
– цифровата трансформация в 
контекста на Програмата в 
областта на цифровите технологии;
– икономическото сближаване, 
производителността и 
конкурентоспособността в 
контекста на стратегиите за 
промишлеността и МСП;
– социалното сближаване в 
контекста на Европейския стълб на 
социалните права;
– институционалната устойчивост с 
оглед повишаване на капацитета за 
реагиране при кризи;
– политиките за Next Generation EU в 
контекста на Европейската програма 
за умения, Гаранцията за младежта и 
Гаранцията за детето. 
С цел зачитане на принципа за 
ненанасяне на вреди механизмът не 
предоставя финансова подкрепа на 
изключените дейности, определени в 
точка Б от Приложение V от 
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предложението за регламент на 
Европейския парламент и на съвета 
за създаване на програмата InvestEU.

Or. en

Изменение 107
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния и цифровия преход, 
като по този начин се допринася за 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост след кризата с 
COVID-19 и насърчаване на устойчивия 
растеж.

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез съсредоточаване върху 
приоритетните области на 
европейската политика, като по този 
начин се цели повишаване на 
устойчивостта, капацитета за 
приспособяване и готовността за 
действие при кризи на държавите 
членки, смекчаване на социалното, 
свързаното с пола и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичната трансформация към 
постигане на целите на Съюза в 
областта на климата и околната 
среда, включително целта на Съюза и 
държавите членки в областта на 
климата за 2030 г., и отворения 
цифров преход, като по този начин се 
допринася за възстановяване на 
потенциала за устойчив растеж на 
икономиките на Съюза, насърчаване на 
създаването на заетост след кризата с 
COVID-19, гарантиране на 
трансформацията към икономика за 
полагане на грижи, защита на 
равнищата на публичните 
инвестиции и насърчаване на 
устойчивия, балансиран по отношение 
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на половете растеж.

Or. en

Изменение 108
Мартина Длабайова, Жил Боайе, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния и цифровия преход, като 
по този начин се допринася за 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост след кризата с 
COVID-19 и насърчаване на устойчивия 
растеж.

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния и цифровия преход, като 
по този начин се допринася за 
възходящото икономическо и 
социално сближаване с цел 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост след кризата с 
COVID-19, насърчаване на устойчивия 
растеж и генериране на европейска 
добавена стойност.

Or. en

Изменение 109
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
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и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния и цифровия преход, като 
по този начин се допринася за 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост след кризата с 
COVID-19 и насърчаване на устойчивия 
растеж.

и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на всички 
държави членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния и цифровия преход, като 
по този начин се допринася за 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост след кризата с 
COVID-19 и насърчаване на устойчивия 
растеж, така че никой да не бъде 
изоставен.

Or. ro

Изменение 110
Каталин Чех, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния и цифровия преход, като 
по този начин се допринася за 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост след кризата с 
COVID-19 и насърчаване на устойчивия 
растеж.

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата, като 
същевременно се предприемат мерки 
за преодоляване на неравенствата и за 
подпомагане на екологичния и 
цифровия преход, като по този начин се 
допринася за възстановяване на 
потенциала за растеж на икономиките 
на Съюза, насърчаване на създаването 
на заетост след кризата с COVID-19 и 
насърчаване на устойчивия растеж.

Or. en
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Изменение 111
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния и цифровия преход, като 
по този начин се допринася за 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост след кризата с 
COVID-19 и насърчаване на устойчивия 
растеж.

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата, намаляване на 
инфраструктурните различия и 
подпомагане на екологичния и 
цифровия преход, като по този начин се 
допринася за възстановяване на 
потенциала за растеж на икономиките 
на Съюза, насърчаване на създаването 
на заетост след кризата с COVID-19 и 
насърчаване на устойчивия растеж.

Or. en

Изменение 112
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За постигането на тази обща цел 
конкретната цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да 
предоставя на държавите членки 
финансова подкрепа с оглед 
постигането на междинните и 
крайните цели на реформите и 
инвестициите, както е посочено в 
плановете за възстановяване и 
устойчивост. Тази конкретна цел се 
преследва в тясно сътрудничество със 

2. За постигането на тази обща цел 
конкретната цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да 
предоставя на държавите членки 
финансова подкрепа с оглед 
постигането на ясните междинни и 
крайни цели на реформите за засилване 
на растежа и устойчивите 
инвестиции, както е посочено в 
плановете за възстановяване и 
устойчивост. Тази конкретна цел се 
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съответните държави членки. преследва в тясно сътрудничество със 
съответните държави членки.

Or. en

Изменение 113
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Проектите носят европейска 
добавена стойност и следва да се дава 
приоритет както на 
трансграничните проекти, така и на 
онези, които поради 
разпространението на ефектите от 
тях генерират европейска добавена 
стойност в повече от една държава 
членка или регион.

Or. en

Изменение 114
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. 3. Реформите и инвестициите, 
инициирани от държавите членки 
след 1 февруари 2020 г., са допустими 
по Механизма за възстановяване и 
устойчивост.

Or. en

Изменение 115
Жузе Мануел Фернандеш
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Механизмът не противоречи 
на стратегическите и 
икономическите интереси на Съюза. 
В това отношение не се предоставя 
подпомагане за проекти, които са 
част от стратегическите 
инвестиционни планове на трети 
държави.

Or. en

Изменение 116
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Механизмът не замества 
редовни национални бюджетни 
разходи.

Or. en

Изменение 117
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. По механизма не се 
финансират проекти, които оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
единния пазар или биха допринесли за 
неговото разпокъсване.
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Or. en

Изменение 118
Пиер Карлескинд, Жил Боайе, Оливие Шастел, Рамона Стругариу, Каталин Чех, 
Паскал Дюран

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Съответствие с европейските 

ценности и насърчаване на 
недопускането на дискриминация

1. Подкрепяните от механизма 
операции са в съответствие с 
ценностите на Европейския съюз, 
посочени в член 2 от ДЕС.
2. По време на подготовката и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за възстановяване 
и устойчивост държавите членки и 
Комисията предприемат подходящи 
стъпки и мерки, за да предотвратят 
всяка дискриминация на основата на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация.
3. Комисията въвежда мерки за 
последващ контрол, за да проверява 
дали по линия на механизма са 
получили финансиране проекти, 
организации или субекти, чиято цел е 
несъвместима с ценностите на 
Съюза, включително такива, чиято 
цел е в противоречие с принципа на 
недопускане на дискриминация;
4. В съответствие с член 101, 
параграф 8 от Финансовия регламент 
Комисията има правомощието, 
когато е целесъобразно, да извършва 
финансови корекции чрез отмяна на 
част от приноса на Съюза към плана 
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за възстановяване и устойчивост на 
дадена държава членка и чрез 
възстановяване на вече отпуснатите 
средства от държавата членка с цел 
изключване от финансиране от Съюза 
на разходи, които са в противоречие с 
ценностите, определени в 
приложимото законодателство на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Това изменение е допълващо, но се различава от измененията, свързващи Механизма за 
възстановяване и устойчивост с механизма за принципите на правовата държава. 
Съответствието на всеки финансиран от механизма проект с ценностите на ЕС е 
абсолютна необходимост дори в държавите членки, в които като цяло не се 
наблюдават слабости по отношение на механизмите за принципите на правовата 
държава. Поради това последващият контрол следва да бъде въведен на по-детайлно 
ниво от предвиденото по механизма на принципите на правовата държава.

Изменение 119
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) до 10% от сумата, посочена в 
член 5, параграф 1, буква а) и член 5, 
параграф 1, буква б), се разпределят за 
финансиране на проектите от общ 
европейски интерес, посочени в 
член 5а. Сумите за финансиране на 
проектите от общ европейски 
интерес се разпределят от дяловете 
на държавите членки, в които те ще 
се изпълняват.

Or. en

Изменение 120
Жузе Мануел Фернандеш
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумите, посочена в параграф 1, 
буква а) може също така да покриват 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на всеки инструмент 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, 
институционални инструменти в 
областта на информационните 
технологии, и всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
направени от Комисията за 
управлението на всеки инструмент. 
Посочените суми могат също така да 
покриват разходите за други дейности 
за подпомагане, като контрол на 
качеството и мониторинг на проектите 
на място и разходите за партньорски 
консултации и експерти за оценката и 
изпълнението на реформи и инвестиции.

2. Сумите, посочени в параграф 1, 
буква а) може също така да покриват 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на всеки инструмент 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, 
институционални инструменти в 
областта на информационните 
технологии, и всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
направени от Комисията за 
управлението на всеки инструмент. 
Посочените суми могат също така да 
покриват разходите за други дейности 
за подпомагане, като контрол на 
качеството и мониторинг на проектите 
на място и разходите за партньорски 
консултации и експерти за оценката и 
изпълнението на реформи за засилване 
на растежа и устойчиви инвестиции.

Or. en

Изменение 121
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Проекти от общ европейски интерес

Посочената в член 5, параграф 1, 
буква ба) сума се използва за 
финансиране на проекти от общ 
европейски интерес, които имат 
европейски обхват с голям принос към 
екологичния и цифровия преход и към 
икономическото възстановяване след 
кризата с COVID-19. Проектите от 
общ европейски интерес се въвеждат 
от Комисията чрез делегирани 
актове, в които се посочват 
участващите държави членки, 
сумите, междинните и крайните 
цели, приоритетните проекти/видове 
проекти. Проектите от общ 
европейски интерес са:
– Устойчив туризъм;
– Въздухоплаване;
– Корабоплаване по вътрешните 
водни пътища;
– Европейска система за управление 
на железопътното движение 
(ERTMS) по европейските коридори за 
превоз на товари;
– Енергийни трансгранични връзки.

Or. en

Изменение 122
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Средства от програмите със 

споделено управление
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Финансовите средства, които са 
отпуснати на държавите членки при 
споделено управление, при поискване 
от тяхна страна могат да бъдат 
прехвърлени във механизма. 
Комисията ще изпълнява бюджета, 
що се отнася до тези средства, пряко 
в съответствие с член 62, параграф 1, 
буква а) от Финансовия регламент. 
Тези ресурси се използват в полза на 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 123
Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите средства, които са 
отпуснати на държавите членки при 
споделено управление, при поискване от 
тяхна страна могат да бъдат 
прехвърлени във механизма. 
Комисията ще изпълнява бюджета, 
що се отнася до тези средства, пряко 
в съответствие с член 62, параграф 1, 
буква а) от Финансовия регламент. 
Тези ресурси се използват в полза на 
съответната държава членка.

Финансовите средства, които са 
отпуснати на държавите членки при 
споделено управление, при поискване от 
тяхна страна могат да бъдат използвани 
за постигане на целите на настоящия 
механизъм. Средствата се 
изразходват в съответствие с 
правилата относно споделеното 
управление.

Or. en

Изменение 124
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неизплатената и неизползвана сума 
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по механизма се прехвърля в 
бюджетен резерв, който може да се 
използва за засилване на програмите 
на ЕС под пряко управление в 
областта на научните изследвания и 
иновациите („Хоризонт Европа“), 
образованието („Еразъм+“), 
инфраструктурата („Механизъм за 
свързване на Европа“), 
цифровизацията („Цифрова Европа“) 
и управлението на границите („Фонд 
за интегрирано управление на 
границите“). Бюджетният резерв се 
освобождава частично или в неговата 
цялост само след като Комисията е 
стигнала до заключението, че 
програмите, посочени в алинея 1, не 
могат да постигнат определените в 
съответното законодателство цели 
без увеличаване на финансирането. 
Бюджетният резерв и последващите 
трансфери са в съответствие с 
правилата, установени във 
Финансовия регламент, и подлежат 
на одобрение от Парламента и 
Съвета. Сумата, която на 31 
декември 2027 г. все още е в 
бюджетния резерв, ще се използва в 
нейната цялост за възстановяване на 
финансирането, изтеглено от 
Комисията за целите на 
финансирането на механизма.

Or. en

Изменение 125
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Използване на механизма, изпълняван 

чрез InvestEU или съчетан с него
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1. В съответствие с изискванията, 
установени в настоящия член, 
държавите членки могат да 
разпределят на доброволна база в 
плана за възстановяване и 
устойчивост сумата, която ще бъде 
предоставена чрез InvestEU. Сумата, 
която ще бъде предоставена чрез 
InvestEU, може да се използва за 
подпомагане на 
платежоспособността на 
предприятията, установени в 
съответните държави членки. 
Планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа обосновка за 
използването на бюджетните 
гаранции на InvestEU. В 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея, държавите членки 
могат да разпределят част от 
средствата, посочени в член 5, 
параграф 2, като принос към InvestEU 
за съответната помощ по InvestEU за 
дейностите, определени в 
споразумението за принос, посочено в 
член [9] от [Регламента за InvestEU].
2. За исканията за изменение на план 
за възстановяване и устойчивост, 
посочено в член 18, могат да бъдат 
набелязвани само средства от бъдещи 
години.
3. Посочената в параграф 1, първа 
алинея сума се използва за 
обезпечаване на частта от 
гаранцията на ЕС по раздел 
„Държави членки“.
4. Ако [до 31 декември 2021 г.] не бъде 
сключено споразумение за принос по 
член [9] от [Регламент за InvestEU], за 
сума, посочена в параграф 1, 
държавата членка представя искане 
за изменение на плана за 
възстановяване и устойчивост в 
съответствие с член 18, за да 
използва съответната сума. 
Споразумението за принос за сума, 
посочена в параграф 1, определена в 
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искането за изменението на даден 
план за възстановяване и 
устойчивост, се сключва 
едновременно с приемането на 
решението за изменение на плана.
5. Когато дадено споразумение за 
гаранция, посочено в член [9] от 
[Регламент за InvestEU], не бъде 
сключено в срок от [9] месеца след 
одобрението на споразумението за 
принос, съответните суми се 
прехвърлят обратно към механизма, а 
държавата членка представя 
съответното искане за изменение на 
плана за възстановяване и 
устойчивост.
6. Когато дадено споразумение за 
гаранция, посочено в член [9] от 
[Регламент за InvestEU], не е било 
изцяло изпълнено в срок от [четири 
години] от подписването му, 
държавата членка може да поиска 
размерът на поетите задължения по 
споразумението за гаранция, който не 
обхваща основните заеми или други 
инструменти за рискови инвестиции, 
да бъде третиран в съответствие с 
параграф 5.7. Средствата, генерирани 
от или относими към приноса за 
InvestEU и изпълнени чрез бюджетни 
гаранции, се предоставят на 
държавите членки и се използват за 
подлежащо на връщане подпомагане в 
съответствие с плана за 
възстановяване и устойчивост.

Or. en

Изменение 126
Жузе Мануел Фернандеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Финансирането на механизма като 
част от Next Generation EU се 
придружава от ясен и надежден 
погасителен план, без да се прибягва 
до МФР.

Or. en

Изменение 127
Жузе Мануел Фернандеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел устойчивото финансиране на 
механизма Комисията и Съветът 
поемат ангажимент за въвеждането 
на ясен и обвързващ календар за набор 
от нови собствени ресурси, които да 
влязат в бюджета на Съюза в хода на 
следващата многогодишна финансова 
рамка. Размерът на новите собствени 
ресурси е достатъчен да покрие най-
малко разходите по главницата и 
лихвите, свързани със заемането на 
средства по линия на Next Generation 
EU.

Or. en

Изменение 128
Жузе Мануел Фернандеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията въвежда ефективни и 
пропорционални мерки за борба с 
измамите, като взема под внимание 
установените рискове.
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Or. en

Изменение 129
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по Механизма за 
възстановяване и устойчивост е в 
допълнение към подкрепата, 
предоставяна по линия на други 
фондове и програми на Съюза. 
Проектите за реформи и инвестиции 
могат да получат подкрепа от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

Подпомагането по Механизма за 
възстановяване и устойчивост може да 
е в допълнение към подкрепата, 
предоставяна по линия на други 
фондове и програми на Съюза. 
Проектите за реформи и инвестиции 
могат да получат подкрепа от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

Or. en

Изменение 130
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на съществено 
несъответствие по отношение на някой 
от случаите, посочени в член 15, 
параграф 7 от Регламента за определяне 
на общоприложими разпоредби за 
[...][РОР], Съветът, по предложение на 
Комисията, приема решение 
посредством акт за изпълнение за 
спиране на срока за приемане на 
решенията, посочени в член 17, 
параграфи 1 и 2, или за спиране на 
плащанията по Механизма за 
възстановяване и устойчивост.

1. В случай на съществено и 
неоправдано несъответствие по 
отношение на някой от случаите, 
посочени в член 15, параграф 7 от 
Регламента за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
[...][РОР], Съветът, по предложение на 
Комисията, приема решение 
посредством акт за изпълнение за 
спиране на срока за приемане на 
решенията, посочени в член 17, 
параграфи 1 и 2, или за спиране на 
плащанията по Механизма за 
възстановяване и устойчивост.
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Or. ro

Изменение 131
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на съществено 
несъответствие по отношение на някой 
от случаите, посочени в член 15, 
параграф 7 от Регламента за определяне 
на общоприложими разпоредби за 
[...][РОР], Съветът, по предложение на 
Комисията, приема решение 
посредством акт за изпълнение за 
спиране на срока за приемане на 
решенията, посочени в член 17, 
параграфи 1 и 2, или за спиране на 
плащанията по Механизма за 
възстановяване и устойчивост.

1. В случай на съществено 
несъответствие по отношение на някой 
от случаите, посочени в член 15, 
параграф 7 от Регламента за определяне 
на общоприложими разпоредби за 
[...][РОР], Съветът, по предложение на 
Комисията, приема решение 
посредством решение за изпълнение за 
спиране на срока за приемане на 
решенията, посочени в член 17, 
параграфи 1 и 2, или за спиране на 
плащанията по Механизма за 
възстановяване и устойчивост.

Or. en

Изменение 132
Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на съществено 
несъответствие по отношение на някой 
от случаите, посочени в член 15, 
параграф 7 от Регламента за определяне 
на общоприложими разпоредби за 
[...][РОР], Съветът, по предложение 
на Комисията, приема решение 
посредством акт за изпълнение за 
спиране на срока за приемане на 
решенията, посочени в член 17, 
параграфи 1 и 2, или за спиране на 

1. В случай на съществено 
несъответствие по отношение на някой 
от случаите, посочени в член 15, 
параграф 7 от Регламента за определяне 
на общоприложими разпоредби за 
[...][РОР], Комисията приема решение 
посредством делегиран акт за спиране 
на срока за приемане на решенията, 
посочени в член 17, параграфи 1 и 2, 
или за спиране на плащанията по 
Механизма за възстановяване и 
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плащанията по Механизма за 
възстановяване и устойчивост.

устойчивост.

Or. en

Изменение 133
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При възникване на някой от 
случаите, посочени в член 15, 
параграф 11 от Регламента за 
определяне на общоприложими 
разпоредби за [...], Съветът, по 
предложение на Комисията, приема 
решение посредством акт за 
изпълнение за отмяна на спирането на 
срока или на плащанията, посочени в 
предходния параграф.

2. При възникване на някой от 
случаите, посочени в член 15, 
параграф 11 от Регламента за 
определяне на общоприложими 
разпоредби за [...], Съветът, по 
предложение на Комисията, приема 
решение посредством решение за 
изпълнение за отмяна на спирането на 
срока или на плащанията, посочени в 
предходния параграф.

Or. en

Изменение 134
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато в рамките на 
европейския семестър, и по-специално 
в специфичните за всяка държава 
препоръки се установяват 
предизвикателства, които изискват 
спешни реформи, но въпросната 
държава членка използва неадекватно 
разпределеното финансиране или 
Комисията реши да прекрати това 
финансиране поради незадоволително 
изпълнение на плановете за 
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възстановяване и устойчивост, или в 
случай на незачитане на принципите 
на правовата държава, действията 
на регионално и местно равнище, 
включително инициативите на 
гражданското общество, които 
допринасят за справяне с тези 
предизвикателства, продължават да 
се възползват от механизма, като 
финансирането се предоставя на 
регионалните и местните органи и 
други заинтересовани страни, 
включително социални партньори и 
организации на гражданското 
общество.

Or. en

Изменение 135
Каталин Чех, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Мерки, свързващи механизма със 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава
1. В случай на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държава членка, 
което засяга принципите на доброто 
финансово управление или защитата 
на финансовите интереси на Съюза 
съгласно определението в член 3 от 
Регламент [.../...] относно защитата 
на бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки, Комисията 
приема решение посредством акт за 
изпълнение:
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a) за прекратяване на срока за 
приемане на решенията, посочени в 
член 17, параграфи 1 и 2 от 
настоящия регламент; или
б) за спиране на плащанията по 
механизма.
Решението за спиране на 
плащанията, посочено в първата 
алинея, се прилага за заявления за 
плащане, подадени след датата на 
решението за спиране.
Прекратяването на срока по член 17 
се прилага от деня след приемането 
на решението, посочено в първата 
алинея.
В случаите на спиране на 
плащанията се прилага член 4, 
параграф 3 от Регламент [.../…] 
относно защитата на бюджета на 
Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки.
2. Законните интереси на крайните 
получатели и бенефициерите на 
механизма се защитават надлежно в 
случай на спиране на плащане поради 
широко разпространено незачитане 
съгласно параграф 1.
При приемането на такива мерки 
Комисията взема предвид тяхното 
потенциално въздействие върху 
крайните получатели и 
бенефициерите.
Когато дадено спиране на 
плащанията засяга крайните 
получатели и бенефициерите, 
Комисията предприема необходимите 
мерки за поемане на отговорността 
за управлението на средствата и за 
продължаване на извършването на 
плащания към тях, както и за 
управляване на средствата 
посредством местните и 
регионалните органи или организации 
на гражданското общество по 
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отношение на бъдещите тръжни 
процедури.
Крайните получатели и 
бенефициерите са надлежно 
информирани от отговорния 
национален орган относно 
положението, свързано с широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава. 
На тях също така им се предоставя 
подходяща информация, насоки и 
лесни за ползване инструменти, в 
това число посредством уебсайт или 
интернет портал, за да продължат 
да се ползват от финансовите 
средства.
3. В случаите на положителна оценка 
от Комисията в съответствие с 
член 6 от Регламент [.../...] относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки Комисията приема решение 
посредством акт за изпълнение за 
отмяна на спирането на срока или на 
плащанията, посочено в предходния 
параграф.
Съответните процедури или 
плащания се възобновяват в деня след 
отмяната на спирането.

Or. en

Изменение 136
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Мерки за защита на бюджета на 

Съюза в случаите на широко 
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разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава

В случаите на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правата държава в 
дадена държава членка съгласно 
определението в член 3 от Регламент 
[.../....]20a Комисията приема решение 
посредством акт за изпълнение за 
отлагане на приемането на 
решенията, посочени в член 17, 
параграфи 1 и 2 от настоящия 
регламент, или за временно спиране 
на плащанията по механизма до 
получаване на положителна оценка 
от Комисията в съответствие с 
член 6 от Регламент[.../....].
_________________
20a Регламент [.../....] относно 
защитата на бюджета на Съюза в 
случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки.

Or. en

Изменение 137
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всички неразпределени и 
отменени финансови средства след 
приключването на срока на действие 
на механизма се прехвърлят във фонд 
на многогодишната финансова рамка.

Or. en



PE658.795v01-00 84/143 AM\1214624BG.docx

BG

Изменение 138
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държава членка може да поиска 
заем едновременно с представянето на 
плана за възстановяване и устойчивост, 
посочен в член 15, или в различен 
момент преди 31 август 2024 г. В 
последния случай искането се 
придружава от преразгледан план, 
включващ допълнителни междинни и 
крайни цели.

2. Държава членка може да поиска 
заем едновременно с представянето на 
плана за възстановяване и устойчивост, 
посочен в член 15, или в различен 
момент преди 31 август 2024 г. В 
последния случай искането се 
придружава от преразгледан план, 
включващ допълнителни и ясни 
междинни и крайни цели.

Or. en

Изменение 139
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) причините за отпускането на 
заема, обосновани от по-големите 
финансови нужди, свързани с 
допълнителни реформи и инвестиции;

a) причините за отпускането на 
заема, обосновани от по-големите 
финансови нужди, свързани с 
допълнителни реформи за засилване на 
растежа и устойчиви инвестиции;

Or. en

Изменение 140
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение
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б) допълнителните реформи и 
инвестиции в съответствие с член 15;

б) допълнителните реформи за 
засилване на растежа и устойчивите 
инвестиции в съответствие с член 15;

Or. en

Изменение 141
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Размерът на заема за плана за 
възстановяване и устойчивост на 
съответната държава членка не може да 
надвишава разликата между общите 
разходи за плана за възстановяване и 
устойчивост, евентуално 
преразгледан, когато е уместно, и 
максималното финансово участие, 
посочено в член 10. Максималният 
размер на заема за всяка държава 
членка не може да надвишава 4,7% от 
брутния ѝ национален доход.

4. Размерът на заема за плана за 
възстановяване и устойчивост на 
съответната държава членка не може да 
надвишава нейния дял от сумата, 
посочена в член 5, параграф 1, буква б), 
изчислен чрез използване на 
определената в приложение I 
методика.

Or. en

Изменение 142
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Размерът на заема за плана за 
възстановяване и устойчивост на 
съответната държава членка не може да 
надвишава разликата между общите 
разходи за плана за възстановяване и 
устойчивост, евентуално преразгледан, 
когато е уместно, и максималното 
финансово участие, посочено в член 10. 

4. Размерът на заема за плана за 
възстановяване и устойчивост на 
съответната държава членка не може да 
надвишава разликата между общите 
разходи за плана за възстановяване и 
устойчивост, евентуално преразгледан, 
когато е уместно, и максималното 
финансово участие, посочено в член 10. 
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Максималният размер на заема за всяка 
държава членка не може да надвишава 
4,7% от брутния ѝ национален доход.

Максималният размер на заема за всяка 
държава членка не може да надвишава 
4,7% от средния брутен доход в ЕС, 
като се взема под внимание и броят 
на населението на държавата членка.

Or. ro

Изменение 143
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обосновката за искането за заем и 
неговият размер се считат за разумни и 
реалистични във връзка с 
допълнителните реформи и инвестиции; 
и

a) обосновката за искането за заем и 
неговият размер се считат за разумни и 
реалистични във връзка с 
допълнителните реформи за засилване 
на растежа и устойчивите 
инвестиции; и

Or. en

Изменение 144
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допълнителните реформи и 
инвестиции отговарят на критериите, 
посочени в член 16, параграф 3.

б) допълнителните реформи за 
засилване на растежа и устойчивите 
инвестиции отговарят на критериите, 
посочени в член 16, параграф 3.

Or. en

Изменение 145
Жузе Мануел Фернандеш
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) другите елементи, необходими за 
изпълнението на заема във връзка с 
реформите и съответните 
инвестиционни проекти съобразно 
решението, посочено в член 17, 
параграф 2.

д) другите елементи, необходими за 
изпълнението на заема във връзка с 
реформите за засилване на растежа и 
съответните устойчиви инвестиционни 
проекти съобразно решението, посочено 
в член 17, параграф 2.

Or. en

Изменение 146
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В изпълнение на целите, 
посочени в член 4, държавите членки 
изготвят национални планове за 
възстановяване и устойчивост. Тези 
планове определят програмата за 
реформи и инвестиции на съответната 
държава членка за следващите четири 
години. Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които отговарят на 
условията за финансиране по този 
инструмент, включват мерки за 
осъществяване на реформи и проекти за 
публични инвестиции чрез съгласуван 
пакет.

1. В изпълнение на целите, 
посочени в член 4, държавите членки 
изготвят национални планове за 
възстановяване и устойчивост. Тези 
планове определят програмата за 
реформи и инвестиции на съответната 
държава членка за следващите четири 
години. Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които отговарят на 
условията за финансиране по този 
инструмент, включват мерки за 
осъществяване на реформи за засилване 
на растежа и устойчиви проекти за 
публични инвестиции чрез съгласуван 
пакет.

Or. en

Изменение 147
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В изпълнение на целите, 
посочени в член 4, държавите членки 
изготвят национални планове за 
възстановяване и устойчивост. Тези 
планове определят програмата за 
реформи и инвестиции на съответната 
държава членка за следващите четири 
години. Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които отговарят на 
условията за финансиране по този 
инструмент, включват мерки за 
осъществяване на реформи и проекти за 
публични инвестиции чрез съгласуван 
пакет.

1. В изпълнение на целите, 
посочени в член 4, държавите членки 
изготвят национални планове за 
възстановяване и устойчивост. Тези 
планове определят програмата за 
реформи и инвестиции на съответната 
държава членка за следващите години. 
Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които отговарят на 
условията за финансиране по този 
инструмент, включват мерки за 
осъществяване на реформи и проекти за 
публични инвестиции чрез съгласуван 
пакет.

Or. en

Изменение 148
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В изпълнение на целите, 
посочени в член 4, държавите членки 
изготвят национални планове за 
възстановяване и устойчивост. Тези 
планове определят програмата за 
реформи и инвестиции на съответната 
държава членка за следващите четири 
години. Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които отговарят на 
условията за финансиране по този 
инструмент, включват мерки за 
осъществяване на реформи и проекти за 
публични инвестиции чрез съгласуван 
пакет.

1. В изпълнение на целите, 
посочени в член 4, държавите членки 
изготвят национални планове за 
възстановяване и устойчивост. Тези 
планове определят програмата за 
реформи и инвестиции на съответната 
държава членка до 31 декември 2024 г. 
Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които отговарят на 
условията за финансиране по този 
инструмент, включват мерки за 
осъществяване на реформи и проекти за 
публични инвестиции чрез съгласуван 
пакет.

Or. en
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Изменение 149
Каталин Чех, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Механизмът за възстановяване 
и устойчивост има за цел да помогне 
на ЕС да се справи с кризата, 
предизвикана от пандемията от 
COVID-19, предполагайки 
териториална диверсификация на 
инвестициите; следователно 
регионалните органи, 
професионалните сдружения и НПО 
са от съществено значение за 
идентифициране и оценка на 
специфичните нужди от инвестиции 
в плановете за възстановяване и 
устойчивост. Комисията предлага 
кодекс на поведение за партньорство, 
определящ минимални стандарти за 
участието на компетентните 
местни и регионални органи, 
професионалните организации и 
свързаните с тези въпроси 
организации на гражданското 
общество в съответствие с принципа 
на партньорство.

Or. en

Изменение 150
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са съобразени със 
съответните специфични за отделните 
държави предизвикателства и 
приоритети, установени в контекста на 

2. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са съобразени със 
съответните специфични за отделните 
държави предизвикателства и 
приоритети, установени в контекста на 
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европейския семестър, по-специално 
тези, които са от значение за 
екологичния и цифровия преход или са 
резултат от този преход. Плановете за 
възстановяване и устойчивост са в 
съответствие и с информацията, 
включена от държавите членки в 
националните програми за реформи в 
рамките на европейския семестър, в 
техните национални планове в областта 
на енергетиката и климата и техните 
актуализации съгласно Регламент (ЕС) 
2018/199921, в плановете за справедлив 
преход в рамките на Фонда за 
справедлив преход22 и в споразуменията 
за партньорство и оперативните 
програми в рамките на фондовете на 
Съюза.

европейския семестър, по-специално 
тези, които са от значение за 
екологичния и цифровия преход или са 
резултат от този преход. Плановете за 
възстановяване и устойчивост са в 
съответствие и с информацията, 
включена от държавите членки в 
националните програми за реформи в 
рамките на европейския семестър, в 
техните национални планове в областта 
на енергетиката и климата и техните 
актуализации съгласно Регламент (ЕС) 
2018/199921, в плановете за справедлив 
преход в рамките на Фонда за 
справедлив преход22 и в споразуменията 
за партньорство и оперативните 
програми в рамките на фондовете на 
Съюза. Плановете за възстановяване и 
устойчивост се изготвят след 
адекватни консултации с 
регионалните и местните органи и 
други заинтересовани страни, 
включително социалните партньори 
и гражданското общество, в 
съответствие с Кодекса на поведение 
за партньорство.

_________________ _________________
21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата.

21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата.

22 […]. 22 […]

Or. en

Изменение 151
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са съобразени със 

2. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са приведени в 
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съответните специфични за отделните 
държави предизвикателства и 
приоритети, установени в контекста на 
европейския семестър, по-специално 
тези, които са от значение за 
екологичния и цифровия преход или са 
резултат от този преход. Плановете 
за възстановяване и устойчивост са в 
съответствие и с информацията, 
включена от държавите членки в 
националните програми за реформи в 
рамките на европейския семестър, в 
техните национални планове в областта 
на енергетиката и климата и техните 
актуализации съгласно Регламент (ЕС) 
2018/199921, в плановете за справедлив 
преход в рамките на Фонда за 
справедлив преход22 и в споразуменията 
за партньорство и оперативните 
програми в рамките на фондовете на 
Съюза.

съответствие със съответните 
специфични за отделните държави 
предизвикателства и приоритети, 
установени в контекста на европейския 
семестър. За държавите от 
еврозоната следва да се обръща 
внимание на одобрените от Съвета 
препоръки, които са от значение за 
еврозоната. Плановете за 
възстановяване и устойчивост са в 
съответствие и с информацията, 
включена от държавите членки в 
националните програми за реформи в 
рамките на европейския семестър, в 
техните национални планове в областта 
на енергетиката и климата и техните 
актуализации съгласно Регламент (ЕС) 
2018/199921, в плановете за справедлив 
преход в рамките на Фонда за 
справедлив преход22 и в споразуменията 
за партньорство и оперативните 
програми в рамките на фондовете на 
Съюза.

_________________ _________________
21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата.

21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата.

22 […]. 22 […]

Or. en

Изменение 152
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Във всяка държава членка 10% 
от максималното финансово участие, 
посочено в член 10, се разпределя за 
регионалните и местните органи, 
като им се предоставя пряк достъп до 
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тези ресурси. Дава се приоритет на 
тези регионални и местни органи на 
държава членка, които:
– са били най-силно засегнати от 
пандемията, като се взема под 
внимание абсолютният брой на 
случаите на COVID-19 на 
съответните територии,
– и са с по-ниско ниво на финансови 
възможности, за да се справят с 
предизвикателствата, породени от 
кризата с COVID-19, изразено под 
формата на местния БВП на глава от
населението.

Or. en

Изменение 153
Каталин Чех, Оливие Шастел, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията и държавите 
членки гарантират, че плановете за 
възстановяване и устойчивост, както 
и всички бъдещи програми, 
финансирани в рамките на 
механизма, допринасят за 
зачитането и насърчаването на 
равенството между жените и 
мъжете в съответствие с член 8 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). Данните 
от извършените оценки показват, че 
е важно аспектите на целите за 
равенство между половете да бъдат 
вземани предвид във всички измерения 
и на всички етапи на подготовката и 
мониторинга.

Or. en
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Изменение 154
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Плановете за възстановяване и 
устойчивост допринасят за 
укрепването на единния пазар.

Or. en

Изменение 155
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Комисията има правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 26a с цел 
определяне на мерките, които да 
бъдат предприети от държавите 
членки за предоставянето на ресурси 
от механизма на регионалните и 
местните органи.

Or. en

Изменение 156
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дадена държава членка е 
освободена от наблюдението и оценката 

3. Когато дадена държава членка е 
освободена от наблюдението и оценката 
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на европейския семестър въз основа на 
член 12 от Регламент (ЕС) № 472/2013 
или е предмет на надзор съгласно 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета, 
разпоредбите на настоящия регламент 
се прилагат към съответната държава 
членка във връзка с 
предизвикателствата и приоритетите, 
определени от мерките, предвидени в 
неговите разпоредби.

на европейския семестър въз основа на 
член 12 от Регламент (ЕС) № 472/2013 
или е предмет на надзор съгласно 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета, 
разпоредбите на настоящия регламент 
се прилагат към съответната държава 
членка във връзка с 
предизвикателствата и приоритетите, 
определени от мерките, предвидени в 
неговите разпоредби. Плановете за 
възстановяване и устойчивост също 
така включват ефективни мерки за 
подпомагане на неизбирателен 
принцип на различни нестопански 
организации на гражданското 
общество, организации с нестопанска 
цел, независими медии и общини, 
региони или други органи на 
поднационално равнище.

Or. en

Изменение 157
Жил Боайе, Каталин Чех, Кристиан Гиня, Пиер Карлескинд, Оливие Шастел, 
Рамона Стругариу, Паскал Дюран

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Само държави членки, които 
участват в Европейската 
прокуратура, и държави членки, 
които представят искане за 
присъединяване към Европейската 
прокуратура до 31 декември 2020 г., са 
допустими за финансиране по 
механизма. Изключение се допуска за 
държавите членки, които се 
позовават на правото на неучастие в 
областта на ПВР в съответствие с 
ДФЕС, в случай че разполагат със 
съответния независим и ефективен 
равностоен орган, който работи в 
тясно сътрудничество с 
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Европейската прокуратура.

Or. en

Изменение 158
Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът за възстановяване и 
устойчивост, представен от съответната 
държава членка, представлява 
приложение към националната програма 
за реформи на държавата и се представя 
официално най-късно до 30 април. 
Проектоплан може да бъде представен 
от държавата членка от 15 октомври на 
предходната година, заедно с 
проектобюджета за следващата година.

2. Планът за възстановяване и 
устойчивост, представен от съответната 
държава членка, представлява 
приложение към националната програма 
за реформи на държавата и може да се 
представя официално ежегодно по 
всяко време. През 2024 г. планът за 
възстановяване и устойчивост се 
представя официално най-късно до 30 
април. Проектоплан може да бъде 
представен от държавата членка от 15 
октомври на предходната година, заедно 
с проектобюджета за следващата 
година.

Or. en

Изменение 159
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът за възстановяване и 
устойчивост, представен от съответната 
държава членка, представлява 
приложение към националната 
програма за реформи на държавата и 
се представя официално най-късно до 30 
април. Проектоплан може да бъде 
представен от държавата членка от 15 

2. Планът за възстановяване и 
устойчивост, представен от съответната 
държава членка, се представя 
официално най-късно до три месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. Проектоплан може да бъде 
представен от държавата членка от 15 
октомври 2020 г.
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октомври на предходната година, 
заедно с проектобюджета за 
следващата година.

Or. en

Изменение 160
Жил Боайе, Каталин Чех, Пиер Карлескинд, Оливие Шастел, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът за възстановяване и 
устойчивост, представен от съответната 
държава членка, представлява 
приложение към националната програма 
за реформи на държавата и се представя 
официално най-късно до 30 април. 
Проектоплан може да бъде 
представен от държавата членка от 15 
октомври на предходната година, заедно 
с проектобюджета за следващата 
година.

2. Планът за възстановяване и 
устойчивост, представен от съответната 
държава членка, представлява 
приложение към националната програма 
за реформи на държавата и се представя 
официално най-късно до 30 април. 
Държавата членка представя 
проектоплан от 15 октомври на 
предходната година, заедно с 
проектобюджета за следващата година.

Or. en

Изменение 161
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обяснение на начина, по който се 
очаква да бъдат взети предвид 
съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети в контекста на европейския 
семестър;

a) обосновка на начина, по който са 
взети предвид съответните специфични 
за всяка държава предизвикателства и 
приоритети в контекста на европейския 
семестър, включително техните 
фискални аспекти, и 
предизвикателствата, свързани с 
член 6 от Регламент (ЕС) 
№ 1176/2011; за държавите от 
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еврозоната се обръща специално 
внимание на съответните препоръки 
за еврозоната, одобрени от Съвета;

Or. en

Изменение 162
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обяснение на начина, по който се 
очаква да бъдат взети предвид 
съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети в контекста на европейския 
семестър;

a) обяснение на начина, по който са 
взети предвид съответните специфични 
за всяка държава предизвикателства и 
приоритети в контекста на европейския 
семестър или в изготвената от 
службите на Комисията аналитична 
информация за съответната държава 
членка в рамките на европейския 
семестър;

Or. en

Изменение 163
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) мерките, считани за приведени 
в съответствие със специфичните за 
всяка държава препоръки, на които се 
дава приоритет;

Or. en

Изменение 164
Жузе Мануел Фернандеш
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб)  обяснение за начина, по който 
ще бъдат взети предвид препоръките 
по член 6 от Регламент (ЕС) 
№ 1176/2011, в случай че дадена 
държава членка изпитва умерени или 
прекомерни дисбаланси съгласно 
заключение на Комисията, направено 
след задълбочен преглед;

Or. en

Изменение 165
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква ав (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав)  обяснение на начина, по който 
плановете ще допринесат за 
укрепването на единния пазар;

Or. en

Изменение 166
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социална устойчивост 
на съответната държава членка, 
смекчава икономическото и социално 

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социална устойчивост 
на съответната държава членка, 
намалява инфраструктурните 
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въздействие на кризата, както и 
разяснение на приноса на плана за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

различия и смекчава икономическото и 
социално въздействие на кризата, както 
и разяснение на приноса на плана за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

Or. en

Изменение 167
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социална устойчивост 
на съответната държава членка, 
смекчава икономическото и социално 
въздействие на кризата, както и 
разяснение на приноса на плана за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социална устойчивост 
на съответната държава членка, 
смекчава икономическото и социално 
въздействие на кризата, особено за 
МСП, както и разяснение на приноса на 
плана за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

Or. en

Изменение 168
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) обяснение на съгласуваността 
на плана със съответните приети 
документи или изготвената от 
службите на Комисията аналитична 
информация за съответната държава 
членка в контекста на последния 
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европейски семестър;

Or. en

Изменение 169
Каталин Чех, Оливие Шастел, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предвидените междинни и 
крайни цели и примерен график за 
изпълнението на реформите в рамките 
на максимален период от четири 
години, както и на инвестициите в 
рамките на максимален период от седем 
години;

г) предвидените междинни и 
крайни цели, показателите, които 
позволяват тяхното оценяване, и 
примерен график за изпълнението на 
реформите в рамките на максимален 
период от четири години, както и на 
инвестициите в рамките на максимален 
период от седем години;

Or. en

Изменение 170
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предвидените междинни и 
крайни цели и примерен график за 
изпълнението на реформите в рамките 
на максимален период от четири 
години, както и на инвестициите в 
рамките на максимален период от седем 
години;

г) предвидените ясни междинни и 
крайни цели и примерен график за 
изпълнението на реформите за 
засилване на растежа в рамките на 
максимален период от четири години, 
както и на инвестициите в рамките на 
максимален период от седем години;

Or. en

Изменение 171
Мариан-Жан Маринеску
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предвидените междинни и 
крайни цели и примерен график за 
изпълнението на реформите в рамките 
на максимален период от четири 
години, както и на инвестициите в 
рамките на максимален период от 
седем години;

г) предвидените междинни и 
крайни цели и примерен график за 
изпълнението на реформите в рамките 
на периода до 31 декември 2024 г., 
както и на инвестициите в рамките на 
периода до 31 декември 2027 г.;

Or. en

Изменение 172
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предвидените инвестиционни 
проекти и съответния инвестиционен 
период;

д) предвидените устойчиви 
инвестиционни проекти и съответния 
инвестиционен период;

Or. en

Изменение 173
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) националният орган и 
финансовите посредници, различни 
от националните насърчителни 
банки, които отговарят за 
изпълнението на инвестиционните 
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проекти;

Or. en

Изменение 174
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обяснение на начина, по който 
планът ще е в съответствие със 
защитата на финансовите интереси 
на Съюза, включително мерките за 
гарантиране на адекватно 
сътрудничество с инициативите за 
борба с измамите, правилата и 
органите на Съюза, както и 
използването на Системата за 
управление на нередностите (СУН) 
от Европейската служба за борба с 
измамите;

Or. en

Изменение 175
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) когато е уместно, информация 
за съществуващо или планирано 
национално или друго публично 
финансиране;

Or. en
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Изменение 176
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е уместно, информация за 
съществуващо или планирано 
финансиране от Съюза;

ж) когато е уместно, информация за 
съществуващо или планирано 
финансиране от Съюза и неговото 
координиране и допълняемост с 
механизма;

Or. en

Изменение 177
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) споразуменията за ефективното 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост от съответната държава 
членка, включително предложените 
междинни и крайни цели, както и 
свързаните с тях показатели;

й) споразуменията за ефективното 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост от съответната държава 
членка, включително предложените 
ясни междинни и крайни цели, както и 
свързаните с тях показатели;

Or. en

Изменение 178
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa)  мерките, предприети от 
държавата членка за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
включително мерките за 
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предотвратяване, разкриване, 
коригиране и разследване на 
нередности и измами, възстановяване 
на изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и 
когато е целесъобразно, налагането 
на санкции; държавите членки 
използват информационни 
инструменти, предоставени им на 
разположение от Комисията;

Or. en

Изменение 179
Жузе Мануел Фернандеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) когато е целесъобразно, искането 
за подкрепа под формата на заем и 
допълнителните междинни цели 
съгласно член 12, параграфи 2 и 3 и 
неговите елементи; и

к) когато е целесъобразно, искането 
за подкрепа под формата на заем и 
допълнителните и ясни междинни цели 
съгласно член 12, параграфи 2 и 3 и 
неговите елементи; и

Or. en

Изменение 180
Жил Боайе, Каталин Чех, Кристиан Гиня, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, 
Пиер Карлескинд, Паскал Дюран

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ангажиментът за 
присъединяване към Европейската 
прокуратура.

Or. en
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Изменение 181
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Плановете за възстановяване и 
устойчивост се изготвят с 
подходящото участие на 
заинтересованите страни, като 
регионални и местни органи 
(включително столиците на 
държавите и регионите и/или 10-те 
най-големи града на дадената 
държава членка), организации на 
гражданското общество, както и 
социални партньори и представители 
на стопанския сектор, в 
съответствие с принципа на 
партньорство.

Or. en

Изменение 182
Давид Лега

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При оценката на предложението 
за план за възстановяване и устойчивост 
Комисията действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията може да 
направи коментари или да поиска 
допълнителна информация. Съответната 
държава членка предоставя поисканата 
допълнителна информация и може да 
преразгледа плана, ако е необходимо, 
преди неговото официално представяне.

1. При оценката на предложението 
за план за възстановяване и устойчивост 
Комисията действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията може да 
направи коментари или да поиска 
допълнителна информация, за да се 
увери, че няма риск от използване на 
средствата за измами, корупция или 
друга незаконна дейност, която засяга 
икономическите интереси на Съюза. 
Съответната държава членка предоставя 
поисканата допълнителна информация и 
може да преразгледа плана, ако е 
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необходимо, преди неговото официално 
представяне.

Or. sv

Изменение 183
Каталин Чех, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При оценката на предложението 
за план за възстановяване и устойчивост 
Комисията действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията може да 
направи коментари или да поиска 
допълнителна информация. Съответната 
държава членка предоставя поисканата 
допълнителна информация и може да 
преразгледа плана, ако е необходимо, 
преди неговото официално представяне.

1. При оценката на предложението 
за план за възстановяване и устойчивост 
Комисията действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка, като привлича/и 
провежда консултации с местните и 
регионалните органи и с 
професионалните и компетентните 
организации на гражданското 
общество. Комисията може да направи 
коментари или да поиска допълнителна 
информация. Съответната държава 
членка предоставя поисканата 
допълнителна информация и може да 
преразгледа плана, ако е необходимо, 
преди неговото официално представяне.

Or. en

Изменение 184
Каталин Чех, Оливие Шастел, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При оценяването на плана за 
възстановяване и устойчивост и при 
определянето на сумата, която ще бъде 
разпределена на съответната държава 
членка, Комисията взема предвид 

2. При оценяването на плана за 
възстановяване и устойчивост и при 
определянето на сумата, която ще бъде 
разпределена на съответната държава 
членка, Комисията взема предвид 
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наличната аналитична информация за 
съответната държава членка в контекста 
на европейския семестър, както и 
обосновката и елементите, предоставени 
от съответната държава членка, както е 
посочено в член 15, параграф 3, и всяка 
друга съответна информация, 
включително по-специално 
информацията, която се съдържа в 
националната програма за реформи и в 
националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка, както и, ако е 
приложимо, информацията от 
техническата подкрепа, получена чрез 
Инструмента за техническа подкрепа.

наличната аналитична информация за 
съответната държава членка в контекста 
на европейския семестър, включително 
наличната информация относно 
равнището на корупция, както и 
обосновката и елементите, предоставени 
от съответната държава членка, както е 
посочено в член 15, параграф 3, и всяка 
друга съответна информация, 
включително по-специално 
информацията, която се съдържа в 
националната програма за реформи и в 
националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка, както и, ако е 
приложимо, информацията от 
техническата подкрепа, получена чрез 
Инструмента за техническа подкрепа.

Or. en

Изменение 185
Каталин Чех, Оливие Шастел, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали се очаква планът за 
възстановяване и устойчивост да 
допринесе за ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към съответната 
държава членка, или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър;

a) дали се очаква планът за 
възстановяване и устойчивост да 
допринесе за ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, включително препоръките 
относно принципите на правовата 
държава и относно корупцията, 
отправени към съответната държава 
членка, или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър;

Or. en
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Изменение 186
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали се очаква планът за 
възстановяване и устойчивост да 
допринесе за ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към съответната 
държава членка, или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър;

a) дали се очаква планът за 
възстановяване и устойчивост да 
допринесе за ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към съответната 
държава членка, и в националните 
програми за реформи;

Or. en

Изменение 187
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали се очаква планът за 
възстановяване и устойчивост да 
допринесе за ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към съответната 
държава членка, или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър;

a) дали планът за възстановяване и 
устойчивост съответства на 
предизвикателствата, посочени в 
последните специфични за всяка 
държава препоръки, отправени към 
въпросната държава членка, или в други 
съответни документи, официално 
приети от Комисията в контекста на 
европейския семестър;

Or. en

Изменение 188
Исабел Гарсия Муньос
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дали планът за възстановяване 
и устойчивост гарантира ефективна 
защита на финансовите интереси на 
Съюза чрез мерки за борба с измамите 
и опростяване на процедурите, 
когато е възможно на национално 
равнище, а по целесъобразност и на 
регионално равнище, с цел избягване 
на нередности, които не са свързани с 
измами;

Or. en

Изменение 189
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) дали задължението за участие 
на заинтересованите страни в 
процеса на изготвяне на плановете за 
възстановяване и устойчивост 
съгласно член 15, параграф 5 от 
настоящия регламент, както и 
съгласно европейския кодекс на 
поведение за партньорство е било 
изцяло изпълнено в съответствие с 
принципа на партньорство. Процесът 
на партньорство включва открита 
обществена консултация през 
интернет в продължение на поне 
30 дни, която се рекламира в цялата 
държава. Националните планове за 
използване на Механизма за 
възстановяване и устойчивост (МВУ) 
ще дават пълен отчет за процеса на 
партньорство и за начина на 
отчитане на приноса на 
заинтересованите страни. Това е 
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предпоставка за одобряване на 
националните планове за 
използването на МВУ и 
прехвърлянето на средства към 
съответните национални 
правителства.

Or. en

Изменение 190
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) з) дали планът за 
възстановяване и устойчивост 
допринася за развитието на ключови 
инфраструктури, особено в 
държавите членки, в които БВП на 
глава от населението е под средния за 
ЕС и равнището на публичния дълг е 
устойчиво;

Or. en

Изменение 191
Давид Лега

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) дали се очаква планът да бъде с 
подходящ стандарт по отношение на 
прозрачността и счетоводните 
практики.

Or. sv
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Изменение 192
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решение на Комисията Предложение на Комисията и решение 
за изпълнение на Съвета

Or. en

Изменение 193
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на плана за 
възстановяване и устойчивост от 
държавата членка посредством акт за 
изпълнение. В случай че Комисията 
даде положителна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, в това 
решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

1. Комисията приема решение в 
рамките на два месеца от официалното 
представяне на плана за възстановяване 
и устойчивост от държавата членка 
посредством акт за изпълнение. 
Решението се основава на оценката 
на плана за възстановяване и 
устойчивост и на комуникацията със 
съответната държава членка, 
включително на евентуални 
корекции. В случай че Комисията даде 
положителна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, в това 
решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

Or. en

Изменение 194
Тамаш Дойч
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на плана за 
възстановяване и устойчивост от 
държавата членка посредством акт за 
изпълнение. В случай че Комисията 
даде положителна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, в това 
решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

1. По предложение на Комисията 
Съветът одобрява чрез решение за 
изпълнение оценката на плана за 
възстановяване и устойчивост, 
представен от държавата членка. В 
случай че Комисията даде положителна 
оценка на план за възстановяване и 
устойчивост, в предложението на 
Комисията за решение за изпълнение 
на Съвета се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

Or. en

Изменение 195
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на плана за 
възстановяване и устойчивост от 
държавата членка посредством акт за 
изпълнение. В случай че Комисията 
даде положителна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, в това 
решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

1. Комисията приема решение в 
рамките на три месеца от официалното 
представяне на плана за възстановяване 
и устойчивост от държавата членка 
посредством акт за изпълнение. В 
случай че Комисията даде положителна 
оценка на план за възстановяване и 
устойчивост, в това решение се 
определят реформите и проектите за 
инвестиции, които трябва да се 
изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.
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Or. ro

Изменение 196
Жил Боайе, Каталин Чех, Кристиан Гиня, Оливие Шастел, Пиер Карлескинд, 
Паскал Дюран

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на плана за 
възстановяване и устойчивост от 
държавата членка посредством акт за 
изпълнение. В случай че Комисията 
даде положителна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, в това 
решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

1. Комисията приема решение в 
рамките на един месец от официалното 
представяне на плана за възстановяване 
и устойчивост от държавата членка 
посредством делегиран акт. В случай че 
Комисията даде положителна оценка на 
план за възстановяване и устойчивост, в 
това решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

Or. en

Изменение 197
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че съответната държава 
членка поиска подкрепа под формата на 
заем, в решението се посочват също 
така размерът на заема, както е 
посочено в член 12, параграфи 4 и 5, и 
допълнителните реформи и 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
изпълнени от държавата членка, на 
която се отпуска този заем, 

2. В случай че съответната държава 
членка поиска подкрепа под формата на 
заем, в предложението на Комисията 
за решение за изпълнение на Съвета се 
посочват също така размерът на заема, 
както е посочено в член 12, параграфи 4 
и 5, и допълнителните реформи и 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
изпълнени от държавата членка, на 
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включително допълнителните 
междинни и крайни цели.

която се отпуска този заем, 
включително допълнителните 
междинни и крайни цели.

Or. en

Изменение 198
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато планът за възстановяване 
и устойчивост не отговаря 
задоволително на критериите, 
определени в член 16, параграф 3, 
финансовото участие няма да бъде 
разпределено на съответната държава 
членка.

в) когато планът за възстановяване 
и устойчивост не отговаря 
задоволително на критериите, 
определени в член 16, параграф 3, 
финансовото участие няма да бъде 
разпределено на съответната държава 
членка и се прилага параграф 5 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 199
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията дава 
отрицателна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
съобщава надлежно обоснована оценка 
в срок от четири месеца от 
представянето на предложението от 
държавата членка.

5. Когато Комисията дава 
отрицателна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
съобщава надлежно обоснована оценка 
в срок от четири месеца от 
представянето на предложението от 
държавата членка. Комисията може да 
се яви пред компетентните комисии 
на Европейския парламент по тяхна 
покана, за да обясни отрицателната 
оценка. Комисията предоставя 
цялата съответна информация на 
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Европейския парламент и на Съвета 
едновременно и при равни условия.

Or. en

Изменение 200
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията дава 
отрицателна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
съобщава надлежно обоснована оценка 
в срок от четири месеца от 
представянето на предложението от 
държавата членка.

5. Когато Комисията дава 
отрицателна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, 
решението се придружава от 
надлежно обоснована оценка. 
Съответната държава членка може 
да представи друг план за 
възстановяване и устойчивост и също 
така да използва инструмента за 
техническа подкрепа.

Or. en

Изменение 201
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Актовете за изпълнение, 
посочени в параграфи 1 и 2, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 27, параграф 2.

7. Съветът приема решенията за 
изпълнение, посочени в параграф 1, с 
квалифицирано мнозинство като 
правило в рамките на четири седмици 
от приемането на предложението на 
Комисията.

Or. en
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Изменение 202
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията счете, че 
причините, представени от съответната 
държава, членка не обосновават 
изменение на съответния план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
отхвърля искането в срок от четири 
месеца от неговото официално 
представяне, след като предостави на 
съответната държава членка 
възможността да изложи своите 
съображения в срок от един месец след 
съобщаването на заключенията на 
Комисията.

3.  3. Когато Комисията счете, че 
причините, представени от съответната 
държава, членка не обосновават 
изменение на съответния план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
отхвърля искането в срок от четири 
месеца от неговото официално 
представяне, след като предостави на 
съответната държава членка 
възможността да изложи своите 
съображения в срок от един месец след 
съобщаването на заключенията на 
Комисията. Ако изпълнението е 
възпрепятствано поради една от 
следните причини, измененията се 
отхвърлят, докато не се проведе 
пълно разследване в случаи на: (1) 
лошо управление; (2) нередности; (3) 
измами. 

Or. en

Изменение 203
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащането на финансово участие 
на съответната държава членка по 
настоящия член се извършва в 
съответствие с бюджетните кредити и 
при условие че са налични средства. 
Решенията на Комисията, посочени в 
настоящия член, се приемат в 

2. Плащането на финансово участие 
на съответната държава членка по 
настоящия член се извършва в 
съответствие с бюджетните кредити. 
Решенията на Комисията, посочени в 
настоящия член, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 27, 
параграф 2.

разглеждане, посочена в член 27, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 204
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След приключване на 
съответните договорени междинни и 
крайни цели, посочени в плана за 
възстановяване и устойчивост, одобрен 
в акта за изпълнение на Комисията, 
съответната държава членка представя 
на Комисията надлежно обосновано 
искане за плащане на финансовото 
участие и, когато е приложимо, на 
транша по заема. Тези искания за 
плащане могат да бъдат подавани от 
държавите членки до Комисията  на 
всеки две години. Комисията оценява в 
срок от два месеца от получаването на 
искането дали съответните междинни и 
крайни цели, определени в решението, 
посочено в член 17, параграф 1, са 
изпълнени задоволително. За целите на 
оценката се вземат предвид и 
оперативните договорености, посочени 
в член 17, параграф 6. Комисията може 
да се подпомага от експерти.

3. След приключване на 
съответните договорени междинни и 
крайни цели, посочени в плана за 
възстановяване и устойчивост, одобрен 
в акта за изпълнение на Комисията, 
съответната държава членка представя 
на Комисията надлежно обосновано 
искане за плащане на финансовото 
участие и, когато е приложимо, на 
транша по заема. Тези искания за 
плащане могат да бъдат подавани от 
държавите членки до Комисията 
четири пъти годишно. Комисията 
оценява в срок от един месец от 
получаването на искането дали 
съответните междинни и крайни цели, 
определени в решението, посочено в 
член 17, параграф 1, са изпълнени 
задоволително. За целите на оценката се 
вземат предвид и оперативните 
договорености, посочени в член 17, 
параграф 6. Комисията може да се 
подпомага от експерти.

Or. en

Изменение 205
Жил Боайе, Каталин Чех, Кристиан Гиня, Пиер Карлескинд, Оливие Шастел, 
Рамона Стругариу

Предложение за регламент
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Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спирането се отменя, когато държавата 
членка предприеме необходимите 
мерки, за да гарантира задоволително 
изпълнение на междинните и крайните 
цели, посочени в член 17, параграф 1.

Спирането се отменя, когато държавата 
членка предприеме необходимите 
мерки, за да гарантира задоволително 
изпълнение на междинните и крайните 
цели, посочени в член 17, параграф 1, и 
гарантира, че средствата, 
изразходвани по незадоволителен 
начин, ще бъдат възстановени.

Or. en

Изменение 206
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато съответната държава 
членка не предприеме необходимите 
мерки в срок от шест месеца от 
спирането, Комисията отменя сумата 
на финансовото участие съгласно 
член 14, параграф 1 от Финансовия 
регламент, след като предостави на 
съответната държава членка 
възможността да изложи своите 
коментари в срок от два месеца от 
представянето на нейните заключения.

6. Когато съответната държава 
членка не предприеме необходимите 
мерки в срок от шест месеца от 
спирането, Комисията предоставя 
сумата на финансовото участие на 
регионалните и местните органи и 
други заинтересовани страни, 
включително социалните партньори 
и организациите на гражданското 
общество, които допринасят за 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в плана за възстановяване и 
устойчивост, след като предостави на 
съответната държава членка 
възможността да изложи своите 
коментари в срок от два месеца от 
представянето на нейните заключения.

Or. en

Изменение 207
Мариан-Жан Маринеску
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато съответната държава 
членка не предприеме необходимите 
мерки в срок от шест месеца от 
спирането, Комисията отменя сумата на 
финансовото участие съгласно член 14, 
параграф 1 от Финансовия регламент, 
след като предостави на съответната 
държава членка възможността да 
изложи своите коментари в срок от два 
месеца от представянето на нейните 
заключения.

6. Когато съответната държава 
членка не предприеме необходимите 
мерки в срок от шест месеца от 
спирането, Комисията отменя сумата на 
съответното финансово участие 
съгласно член 14, параграф 1 от 
Финансовия регламент, след като 
предостави на съответната държава 
членка възможността да изложи своите 
коментари в срок от два месеца от 
представянето на нейните заключения.

Or. en

Изменение 208
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в рамките на осемнадесет 
месеца от датата на приемане на 
решението, посочено в член 17, 
параграф 1, съответната държава членка 
не постигне осезаем напредък по 
отношение на всички съответни 
междинни и крайни цели, сумата на 
финансовото участие се отменя 
съгласно член 14, параграф 1 от 
Финансовия регламент.

7. Когато в рамките на осемнадесет 
месеца от датата на приемане на 
решението, посочено в член 17, 
параграф 1, съответната държава членка 
не постигне осезаем напредък по 
отношение на всички съответни 
междинни и крайни цели, сумата на 
финансовото участие се предоставя на 
регионалните и местните органи и 
други заинтересовани страни, 
включително социалните партньори 
и организациите на гражданското 
общество, които допринасят за 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в плана за възстановяване и 
устойчивост.

Or. en
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Изменение 209
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията взема решение относно 
отмяната на финансовото участие, 
след като предостави на съответната 
държава членка възможността да 
изложи своите коментари в срок от два 
месеца след съобщаването на оценката, 
че не е бил постигнат осезаем напредък.

Съответната държава членка има 
възможността да изложи своите 
коментари в срок от два месеца след 
съобщаването на оценката на 
Комисията, че не е бил постигнат 
осезаем напредък.

Or. en

Изменение 210
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a
Защита на финансовите интереси на 

Съюза
 1. При изпълнението на механизма 
държавите членки, които получават 
подпомагане или заем по линия на 
механизма, предприемат всички 
необходими мерки за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
включително задължителна 
надлежна проверка на кандидатите 
за финансиране от механизма, и по-
специално за да гарантират, че 
всички мерки за изпълнението на 
реформи и на инвестиционни проекти 
съгласно плана за възстановяване и 
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устойчивост са в съответствие с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право. 
2. Споразуменията, посочени в 
член 13, параграф 2 и член 19, 
параграф 1, предвиждат задължения 
за държавите членки:
a) да проверяват редовно дали 
предоставеното финансиране е било 
правилно използвано в съответствие 
с всички приложими правила, както и 
дали всяка мярка за изпълнението на 
реформи и на инвестиционни проекти 
съгласно плана за възстановяване и 
устойчивост е била правилно 
изпълнена в съответствие с всички 
приложими правила, включително 
правото на Съюза и националното 
право;
б) да предприемат подходящи мерки 
за предотвратяване, разкриване и 
решаване на случаи на измами, 
корупция и конфликт на интереси, 
съгласно определението в член 61, 
параграфи 2 и 3 от Финансовия 
регламент, и да предприемат правни 
действия за възстановяване на 
присвоени средства, включително по 
отношение на всякакви мерки за 
изпълнението на реформи и 
инвестиционни проекти съгласно 
плана за възстановяване и 
устойчивост; 
в) да придружават всяко искане за 
плащане със: i) декларация за 
управлението, в която се заявява, че 
средствата са използвани по 
предназначение, че информацията, 
предоставена с искането за плащане, 
е пълна, точна и надеждна, и че 
въведените системи за контрол 
дават необходимата увереност, че 
средствата са били управлявани в 
съответствие с всички приложими 
правила; както и ii) обобщение на 
извършените одити и проверки, 
включително установените слабости 
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и всички предприети коригиращи 
действия; 
г) да събират, за целите на одита и 
контрола на използването на 
средства във връзка с мерките за 
изпълнението на реформи и 
инвестиционни проекти съгласно 
плана за възстановяване и 
устойчивост, в електронен формат и 
в единна база данни, следните 
категории данни: i) име на крайния 
получател на средствата; ii) име на 
изпълнителя и подизпълнителя, 
когато крайният получател на 
средствата е възлагащ орган в 
съответствие с разпоредбите на 
Съюза или на държавите членки в 
областта на обществените 
поръчки; iii) собствено(и) име(на), 
фамилно(и) име(на) и дата на 
раждане на действителния(те) 
собственик(ци) на получателя на 
средства или изпълнителя съгласно 
определението в член 3, параграф 6 от 
Директива 2015/849/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. за предотвратяване 
използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на 
тероризма; iv) списък на всички мерки 
за изпълнението на реформи и 
инвестиционни проекти съгласно 
плана за възстановяване и 
устойчивост, общият размер на 
публичното финансиране, като се 
посочва размерът на средствата, 
отпуснати по линия на механизма и 
по линия на други фондове на Съюза: 
д) да налагат задължения на всички 
крайни получатели на средства, 
отпуснати за мерките за 
изпълнението на реформи и 
инвестиционни проекти, включени в 
плана за възстановяване и 
устойчивост, или на всички други 
лица или субекти, участващи в 
изпълнението им, да упълномощават 
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изрично Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Сметната палата да упражняват 
правата си, както е предвидено в 
член 129, параграф 1 от Финансовия 
регламент, и да налагат подобни 
задължения на всички крайни 
получатели на отпуснатите 
средства; 
е) да водят документация в 
съответствие с член 132 от 
Финансовия регламент. 
3. Споразуменията, посочени в 
член 13, параграф 2 и член 19, 
параграф 1, също така предвиждат 
правото на Комисията да намалява 
пропорционално подкрепата по линия 
на механизма и да събира всички суми, 
дължими на бюджета на Съюза, или 
да изисква предсрочно погасяване на 
заема в случаи на измама, корупция и 
конфликт на интереси, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, или 
неизпълнение на задължения, 
произтичащи от посочените 
споразумения. При вземането на 
решение относно размера на сумата 
за възстановяване, намаляването или 
сумата, която трябва да бъде 
върната предсрочно, Комисията 
спазва принципа на 
пропорционалност и взема предвид 
тежестта на измамата, корупцията 
и конфликта на интереси, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, или 
неизпълнението на задълженията. На 
държавата членка се дава 
възможност да представи своите 
съображения, преди намалението да 
влезе в сила или да бъде изискано 
предсрочно погасяване. 

Or. en

Изменение 211
Исабел Гарсия Муньос



PE658.795v01-00 124/143 AM\1214624BG.docx

BG

Предложение за регламент
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a
Защита на финансовите интереси на 

Съюза
1. Държавите членки, които искат да 
получат подкрепа от механизма, 
гарантират защитата на 
финансовите интереси на Съюза чрез 
пропорционални мерки, докато 
изпълняват механизма, включително 
мерки за предотвратяване, 
разкриване, докладване, разследване и 
коригиране на нередности и измами, 
възстановяване на изгубени, 
недължимо платени или неправилно 
използвани средства и, когато е 
целесъобразно, налагането на 
административни санкции.
2. Държавите членки гарантират, че 
всеки публичен орган, участващ в 
изпълнението на механизма, 
крайните получатели на финансовия 
принос, както и всяка участваща 
трета страна, предоставят 
необходимите права и достъп на 
Комисията, Европейската служба за 
борба с измамите, Европейската 
прокуратура и Европейската сметна 
палата при упражняването на 
техните правомощия.

Or. en

Изменение 212
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Член 19б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19б
Плащания към крайните бенефициери
 1. Въвежда се горна граница на 
общата сума, която действителен 
собственик на икономически 
оператор, който получава 
подпомагане по линия на механизма, 
може да получи, когато този 
собственик е физическо лице. 
Горната граница е 1 000 000 EUR на 
действителен собственик. 
Комисията се уведомява, ако горната 
граница бъде надвишена. Комисията 
преценява според всеки отделен 
случай дали в надлежно обосновани 
случаи може да бъде направено 
изключение. Комисията разработва 
ясно определени обективни критерии, 
които се публикуват под формата на 
насоки за органите на държавите 
членки без ненужно забавяне. 
2. Създава се отделно хранилище за 
данни на бенефициери, на които е 
било предоставено разрешение да се 
направи изключение за надвишаване 
на горната граница от 1 000 000 EUR; 
Комисията събира информация за 
всички плащания, извършени към 
всеки бенефициер, включително към 
действителния собственик, в 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението и изчислява общата 
сума за всеки действителен 
собственик. 
3. Системата за отчитане на 
изпълнението се адаптира за тази 
цел. 

Or. en

Изменение 213
Исабел Гарсия Муньос
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Предложение за регламент
Член 19б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19б
Външен одит

1. Сметната палата упражнява 
своите правомощия в съответствие с 
член 7 от настоящия регламент, 
както и съгласно член 287, параграф 1 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.
2. Сметната палата бива 
информирана относно вътрешните 
правила, посочени в член 60, 
параграф 1 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046, включително 
назначаването на разпоредители с 
бюджетни кредити, както и относно 
инструмента за делегиране на 
правомощия, посочен в член 79 от 
посочения регламент.
3. Сметната палата може да изготвя 
становища по въпроси, свързани с 
механизма, по искане на Комисията, 
на Съвета или на Парламента.
4. Едновременно с годишния доклад, 
посочен в член 258 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046, Сметната 
палата предоставя на Европейския 
парламент и на Съвета декларация за 
достоверност по отношение на 
точността на отчетите, както и на 
законосъобразността и 
правомерността на извършените 
операции на механизма, която се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 214
Исабел Гарсия Муньос
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Предложение за регламент
Член 19в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19в
Освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета

В съответствие с член 7 от 
настоящия регламент изпълнението 
на механизма попада в обхвата на 
освобождаването от отговорност на 
Комисията във връзка с изпълнението 
на бюджета, както е предвидено в 
членове 260 и 262 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046.

Or. en

Изменение 215
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответната държава членка докладва 
на всяко тримесечие в рамките на 
европейския семестър за постигнатия 
напредък по отношение на 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост, 
включително оперативната 
договореност, посочена в член 17, 
параграф 6. За тази цел тримесечните 
доклади на държавите членки се 
отразяват по подходящ начин в 
националните програми за реформи, 
които се използват като инструмент за 
докладване относно напредъка по 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост.

Съответната държава членка докладва 
два пъти годишно в рамките на 
европейския семестър за постигнатия 
напредък по отношение на 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост, 
включително оперативната 
договореност, посочена в член 17, 
параграф 6. За тази цел тримесечните 
доклади на държавите членки се 
отразяват по подходящ начин в 
националните програми за реформи, 
които се използват като инструмент за 
докладване относно напредъка по 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост. За да се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
отчетност, представители на 
държавите членки, отговарящи за 
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плановете за възстановяване и 
устойчивост, и на съответните 
институции и заинтересовани 
страни се явяват по искане на 
Европейския парламент пред 
компетентните комисии за 
обсъждане на предвидените мерки, 
които ще бъдат предприети съгласно 
настоящия регламент. Съответната 
информация се предоставя от 
държавите членки на всеки етап по 
време на процеса на Европейския 
парламент и на Съвета едновременно.

Or. en

Изменение 216
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17. Съответната 
държава членка може да поиска от 
Комисията да редактира 
чувствителна или поверителна 
информация, чието оповестяване би 
могло да застраши публичните 
интереси на държавата членка.

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17.

Or. en

Изменение 217
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17. Съответната 
държава членка може да поиска от 
Комисията да редактира чувствителна 
или поверителна информация, чието 
оповестяване би могло да застраши 
публичните интереси на държавата 
членка.

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17, както и 
националните доклади, посочени в 
член 20 от настоящия регламент. 
Съответната държава членка може да 
поиска от Комисията да редактира 
чувствителна или поверителна 
информация, чието оповестяване би 
могло да застраши публичните интереси 
на държавата членка.

Or. en

Изменение 218
Жил Боайе, Пиер Карлескинд, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Каталин Чех, 
Паскал Дюран

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17. Съответната 
държава членка може да поиска от 
Комисията да редактира чувствителна 
или поверителна информация, чието 
оповестяване би могло да застраши 
публичните интереси на държавата 
членка.

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с делегирания акт на Комисията в 
съответствие с член 17. Съответната 
държава членка може да поиска от 
Комисията да редактира чувствителна 
или поверителна информация, чието 
оповестяване би могло да застраши 
публичните интереси на държавата 
членка. Такова искане не се тълкува в 
широк смисъл.

Or. en

Изменение 219
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Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета 
без ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17. Съответната 
държава членка може да поиска от 
Комисията да редактира чувствителна 
или поверителна информация, чието 
оповестяване би могло да застраши 
публичните интереси на държавата 
членка.

1. Комисията предава на 
Европейския парламент без ненужно 
забавяне оценката на плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
в съответствие с член 17. Съответната 
държава членка може да поиска от 
Комисията да редактира чувствителна 
или поверителна информация, чието 
оповестяване би могло да застраши 
публичните интереси на държавата 
членка.

Or. en

Изменение 220
Каталин Чех, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да участва в 
комуникационни дейности, за да 
гарантира видимостта на финансирането 
от Съюза за финансовата подкрепа, 
предвидена в съответния план за 
възстановяване и устойчивост, 
включително чрез съвместни 
комуникационни дейности със 
съответните национални органи.

2. Комисията може да участва в 
комуникационни дейности, за да 
гарантира видимостта на финансирането 
от Съюза за финансовата подкрепа, 
предвидена в съответния план за 
възстановяване и устойчивост, 
включително чрез съвместни 
комуникационни дейности с 
националните, регионалните и 
местните органи, както и с 
професионалните и компетентните 
организации на гражданското 
общество.

Or. en
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Изменение 221
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a.  Комисията докладва ежегодно 
на Европейския парламент относно 
напредъка в постигането на 
междинните цели на плановете за 
възстановяване и устойчивост, както 
и относно взаимното допълване на 
плановете със съществуващи 
програми на Съюза. Годишните 
доклади включват разбивка на 
изпълнението на бюджета на Съюза 
по държави членки, като се посочва 
кои дейности са били подкрепени от 
бюджета на Съюза, включително 
обобщените суми, получени от всеки 
краен бенефициер, като се използва 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението. 

Or. en

Изменение 222
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията докладва два пъти 
годишно на Европейския парламент 
относно напредъка в постигането на 
междинните цели на плановете за 
възстановяване и устойчивост, както 
и относно взаимното допълване на 
плановете със съществуващи 
програми на Съюза.
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Or. en

Изменение 223
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) въвеждат опростени и ясни 
процедури с цел да се избегне 
създаването на прекомерна 
административна тежест за 
участващите публични органи и 
крайни получатели;

Or. en

Изменение 224
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE
Моника Холмайер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Цифровата система за 
отчитане на изпълнението 
централизира информацията, 
необходима за установяване на 
крайните получатели, включително 
техните действителни собственици, 
на финансовата подкрепа по линия на 
механизма за дейностите по 
механизма във всяка държава членка. 
Националните органи отговарят за 
извършването на пълна надлежна 
проверка.

Or. en
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Изменение 225
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

24 Годишен доклад 24 Двугодишен доклад

Or. en

Изменение 226
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предоставя годишен 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета относно изпълнението на 
механизма, създаден с настоящия 
регламент.

1. Комисията предоставя 
двугодишни доклади на Европейския 
парламент и Съвета относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 227
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишният доклад включва 
информация относно постигнатия 
напредък по плановете за 
възстановяване и устойчивост на 
съответните държави членки в рамките 
на механизма.

2. Годишният доклад включва 
информация относно постигнатия 
напредък по плановете за 
възстановяване и устойчивост на 
съответните държави членки в рамките 
на механизма, както и относно всяко 
развитие по отношение на 
плащанията.
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Or. en

Изменение 228
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишният доклад включва 
информация относно постигнатия 
напредък по плановете за 
възстановяване и устойчивост на 
съответните държави членки в рамките 
на механизма.

2. Двугодишният доклад включва 
информация относно постигнатия 
напредък по плановете за 
възстановяване и устойчивост на 
съответните държави членки в рамките 
на механизма.

Or. en

Изменение 229
Мартина Длабайова, Кристиан Гиня

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишният доклад също така 
включва следната информация:

3. Двугодишният доклад също така 
включва следната информация:

Or. en

Изменение 230
Пиер Карлескинд, Жил Боайе, Оливие Шастел, Рамона Стругариу, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) пълния списък с крайни 
бенефициери на механизма, както и 
целта на всяка операция, 
финансирана изцяло или отчасти от 
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механизма.

Or. en

Обосновка

След като бъде оповестен публично, един такъв списък би помогнал всяка 
компетентна институция или орган, като например Европейският парламент, OLAF, 
Европейската сметна палата или Европейската прокуратура, да извършва 
необходимите одити и контрол.

Изменение 231
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на докладването 
относно дейностите, посочени в 
параграф 2, Комисията може по 
целесъобразност да използва 
съдържанието на съответните 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър.

4. За целите на докладването 
относно дейностите, посочени в 
параграф 2, Комисията може по 
целесъобразност да използва 
съдържанието на съответните 
документи в рамките на европейския 
семестър, като например 
националните програми за реформи.

Or. en

Изменение 232
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По целесъобразност оценката 
се придружава от предложение за 
изменение на настоящия регламент.

заличава се

Or. en
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Изменение 233
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 26 – 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 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
обществеността, включително чрез 
медиите, на недискриминационна 
основа.

Or. en

Изменение 234
Каталин Чех, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел подкрепата, която 
Европейският съюз оказва чрез 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост, да получи видимост, от 
държавите членки се изисква да 
информират своите граждани за 
проектите, финансирани по линия на 
механизма, като използват своите 
обществени услуги за радио- и 
телевизионно разпръскване. В случай 
на инвестиции, надвишаващи 0,1 
процент от БВП на държавата 
членка, на церемонията по връчване 
следва да присъства представител на 
Европейската комисия, за да се 
подчертае инвестицията на 
Европейския съюз.
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Or. en

Изменение 235
Каталин Чех, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В комуникационните си 
дейности Комисията следва да 
мобилизира местните мрежи на 
заинтересованите страни, за да 
гарантира, че средствата бързо 
достигат до бенефициерите в нужда, 
и да премахне всички пречки пред 
информацията за наличните 
средства по механизма.

Or. en

Изменение 236
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 26а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a
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 14, 
се предоставя на Комисията до 31 
декември 2028 г.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 14, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
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Европейския парламент или от 
Съвета. С решение за оттегляне се 
прекратява посоченото в това 
решение делегиране на правомощия. 
Прекратяването влиза в сила 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 за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.
5. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за него 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.

Or. en

Изменение 237
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали се очаква планът за 
възстановяване и устойчивост да 
допринесе за ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към съответната 
държава членка, или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър;

a) дали се очаква планът за 
възстановяване и устойчивост да 
допринесе за ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към съответната 
държава членка, или в други относими 
документи в рамките на европейския 
семестър, като например 
националните програми за реформи;

Or. en
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Изменение 238
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) дали задължението за участие 
на заинтересованите страни в 
процеса на изготвяне на плановете за 
възстановяване и устойчивост 
съгласно член 15, параграф 5 от 
настоящия регламент е било изцяло 
изпълнено в съответствие с принципа 
на партньорство;

Or. en

Изменение 239
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) з) дали планът за 
възстановяване и устойчивост 
допринася за развитието на ключови 
инфраструктури, особено в 
държавите членки, в които БВП на 
глава от населението е под средния за 
ЕС и равнището на публичния дълг е 
устойчиво.

Or. en

Изменение 240
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква да допринесе за 
ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към съответната 
държава членка, или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър.

2.1 Планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква да допринесе за 
ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към съответната 
държава членка, или в други относими 
документи в рамките на европейския 
семестър, като например 
националните програми за реформи.

Or. en

Изменение 241
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.1 – параграф 1 – алинея 1 – 
тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква да допринесе за 
ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, включително данъчните 
аспекти, или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър и отправени към 
съответната държава членка;

– планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква да допринесе за 
ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, включително данъчните 
аспекти, или в други относими 
документи в рамките на европейския 
семестър, като например 
националните програми за реформи.

Or. en

Изменение 242
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.1 – параграф 1 – алинея 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„А“ – Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за ефективното 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 
държава препоръки или в други 
относими документи, официално 
приети от Комисията в рамките на 
европейския семестър, и представлява 
адекватен отговор на икономическото и 
социалното положение на съответната 
държава членка.

„А“ – Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за ефективното 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 
държава препоръки или в други 
относими документи в рамките на 
европейския семестър, като например 
националните програми за реформи, и 
представлява адекватен отговор на 
икономическото и социалното 
положение на съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 243
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.1 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

„B“ – Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за частично 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 
държава препоръки или в други 
относими документи, официално 
приети от Комисията в рамките на 
европейския семестър, и представлява 
отчасти адекватен отговор на 
икономическото и социалното 
положение на съответната държава 
членка.

„B“ – Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за частично 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 
държава препоръки или в други 
относими документи в рамките на 
европейския семестър, като например 
националните програми за реформи, и 
представлява отчасти адекватен отговор 
на икономическото и социалното 
положение на съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 244
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.1 – параграф 1 – алинея 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„C“ – Планът за възстановяване и 
устойчивост не допринася за справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър, и не представлява адекватен 
отговор на икономическото и 
социалното положение на съответната 
държава членка.

„C“ – Планът за възстановяване и 
устойчивост не допринася за справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки или в други относими 
документи в рамките на европейския 
семестър, като например 
националните програми за реформи, и 
не представлява адекватен отговор на 
икономическото и социалното 
положение на съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 245
Шандор Ронай, Цветелина Пенкова, Мария Грапини, Каталин Чех

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.7а Планът за възстановяване и 
устойчивост е изготвен с подходящо 
участие на заинтересованите страни, 
включително регионални и местни 
органи (в т.ч. столиците на 
държавите и регионите и/или 10-те 
най-големи града на дадената 
държава членка), организации на 
гражданското общество, както и 
социални партньори и представители 
на стопанския сектор, в 
съответствие с принципа на 
партньорство. Комисията взема 
предвид следните елементи за 
оценката в съответствие с този 
критерий:
– държавата членка е започнала 
диалог със заинтересованите страни 
в процеса на изготвяне на плановете 
за възстановяване и устойчивост и са 
създадени организирани канали за 
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събиране и анализ на становищата на 
заинтересованите страни; проведени 
са подходящи форуми с участието на 
заинтересованите страни за обмен на 
мнения относно плановете за 
възстановяване и устойчивост;
– държавата членка е проверила, 
оценила и взела предвид 
предложенията, направени от 
заинтересованите страни.
Рейтинг
„А“ — в голяма степен
„В“ — в умерена степен
„C“ — в малка степен

Or. en

Изменение 246
Тамаш Дойч

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) брой на плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
в акта за изпълнение на Комисията;

a) брой на плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
в решението за изпълнение на 
Комисията;

Or. en


