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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещите 
комисии по бюджети и по икономически и парични въпроси следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Членове 2 и 8 от Договора 
предвиждат, че във всичките си 
действия Съюзът полага усилия за 
премахване на неравенствата и 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените. Следователно 
интегрирането на принципа за 
равенство между половете, 
включително и бюджетирането, 
съобразено с равенството между 
половете, следва да се прилага във 
всички политики и правила на ЕС.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На равнището на Съюза рамката 
за определяне на националните 
приоритети за реформа и наблюдение на 
изпълнението им е европейският 
семестър за координация на 
икономическите политики 
(„европейския семестър“), в това число 
и принципите на Европейския стълб на 
социалните права. Държавите членки 
разработват собствени национални 
многогодишни инвестиционни 
стратегии в подкрепа на тези реформи. 
Тези стратегии следва да бъдат 
представени заедно с годишните 
национални програми за реформи като 
начин за определяне и координиране на 
приоритетните инвестиционни проекти, 

(3) На равнището на Съюза рамката 
за определяне на националните 
приоритети за реформа и наблюдение на 
изпълнението им е европейският 
семестър за координация на 
икономическите политики 
(„европейския семестър“), в това число 
и принципите на Европейския стълб на 
социалните права и целите на ООН за 
устойчиво развитие. Държавите 
членки разработват собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии в подкрепа на 
тези реформи. Тези стратегии следва да 
бъдат представени заедно с годишните 
национални програми за реформи като 
начин за определяне и координиране на 



PE655.871v01-00 4/33 AD\1211191BG.docx

BG

които да бъдат подпомогнати с 
национално финансиране и/или 
финансиране от Съюза.

приоритетните инвестиционни проекти, 
които да бъдат подпомогнати с 
национално финансиране и/или 
финансиране от Съюза.

Изменение 3
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 

(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 членки. Кризата с 
COVID-19 оказва непропорционално 
въздействие върху жените и 
момичетата поради съществуващите 
неравенства, които, наред с другото, 
водят до повишен риск от насилие, 
основано на пола, по време на периода 
на изолация в домашни условия, както 
и до по-голямо отпадане от пазара на 
труда поради по-голямата тежест, 
свързана с полагането на грижи, и по-
високия дял на жените, заети в 
сектори, засегнати от мерките за 
изолация, в неформалната икономика 
и в сектори с по-несигурни условия на 
труд. Сегашната пандемия от COVID-
19 и предишната икономическа и 
финансова криза показаха, че 
развитието на силна социална система, 
основана на публични услуги и здрави и 
устойчиви икономики и финансови 
системи, изградени върху силни 
икономически и социални структури, 
помага на държавите членки да реагират 
по-ефикасно и по-приобщаващо на 
сътресения и да се възстановяват по-
бързо от тях. Средносрочните и 
дългосрочните последици от кризата с 
COVID-19 ще зависят до голяма степен 
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преодоляване на структурните слабости 
на икономиките и засилване на тяхната 
устойчивост.

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 
социалните различия в Съюза и 
ускоряване на напредъка за постигане 
на равенство между половете ще са 
необходими реформи и инвестиции за 
преодоляване на неравенствата и 
структурните слабости на икономиките 
и засилване на тяхната устойчивост и 
приобщаващ характер.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Избухването на пандемията 
от COVID-19 показа също така 
важното въздействие на въпросите за 
равенството между половете върху 
обществата, отразявайки 
различните неравенства между 
жените и мъжете. Тъй като по-
голямата част от лицата в ЕС, 
работещи в сектора за полагане на 
грижи и предоставяне на други 
основни услуги, са жени, стана 
очевиден фактът, че жените 
понасят непропорционално голяма 
тежест във връзка с кризата. Също 
така стана очевидна и степента на 
хоризонтална и вертикална 
сегрегация на пазара на труда, 
утежнена от липсата на услуги и 
инфраструктура за предоставяне на 
грижи за деца и възрастни хора.  
Освен това нарастването на 
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насилието, основано на пола, по време 
на периода на изолация в домашни 
условия в ЕС показа обезпокояваща 
липса на мерки за защита и подкрепа 
на жените, които стават жертва на 
домашно насилие или са изложени на 
риск от такова насилие.  Този 
инструмент следва да подпомага 
държавите членки да подкрепят и 
разработват инициативи, насочени 
към подобряване на достъпа на 
жените до предприемачество, 
микрофинансиране и науки, 
технологии, инженерство и 
математика (STEM), като 
същевременно се насърчават 
възможностите за заетост, по-
специално в приоритетните сектори 
на цифровата и екологичната 
икономика, чрез обезпечаване на 
недискриминиращи инициативи за 
заетост.  Следва да се обърне 
специално внимание на справянето 
със сегрегацията на пазара на труда, 
като мерките бъдат насочени към 
премахване на разликите между 
двата пола във връзка със заетостта, 
заплащането и пенсиите.  
Държавите членки следва също така 
да използват програмата, за да 
лансират и усъвършенстват 
инициативи за насърчаване и 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот, 
като се обърне специално внимание на 
инфраструктурата и услугите за 
полагане на грижи.  Обезпечаването 
на инфраструктура и услуги, като 
например специални домове и 
подкрепа за жертвите на насилие, 
също ще бъде важен елемент в 
процеса на възстановяване от 
кризата.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
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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 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. 
Реформите трябва да се 
осъществяват, като се обръща 
специално внимание на уязвимите 
лица и се спазва принципът за 
равенство между половете. Това ще 
бъде още по-належащо след кризата, за 
да се поеме по пътя на бързото 
възстановяване.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) (5а) Жените играят водеща 
роля за справянето с кризата от 
COVID-19, като те съставляват по-
голямата част от здравните 
работници в ЕС, а балансирането на 
неплатения труд във връзка с 
полагането на грижи и трудовите 
задължения затруднява 
изключително много самотните 
родители, като жените са 85% от 
тази категория родители.   
Инвестициите в устойчива 
инфраструктура за полагане на 
грижи също са важна предпоставка 
за гарантиране на равенство между 
половете,  икономическо овластяване 
на жените, изграждане на устойчиви 
общества, преодоляване на 
несигурните условия в секторите, 
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доминирани от жени, насърчаване на 
създаването на работни места и 
предотвратяване на бедността и 
социалната изолация. Те оказват 
положителен ефект върху БВП, като 
дават възможност на повече жени да 
упражняват платен труд.

Изменение 7
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, 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.

(6) Миналият опит показва, че по 
време на кризи инвестициите често 
намаляват драстично, включително в 
областта на публичните услуги, 
което води до трайни 
неблагоприятни последици за правата 
на жените и икономическото 
овластяване на жените, 
включително сексуалното и 
репродуктивното здраве и права. 
Следователно е от изключителна 
важност в тази ситуация да се 
подпомогнат инвестициите, за да се 
ускори възстановяването и да се засили 
потенциалът за устойчив дълготраен 
растеж и защитата на икономиката 
за полагане на грижи, като 
съществена част от икономическия 
модел. За да се постигне приобщаващ и 
устойчив растеж и да се създадат 
работни места, от значение са 
инвестициите за преход към система за 
полагане на грижи и 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.  Освен това те 
осигуряват добри възможности за 
улесняване на прехода към устойчива 
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икономика за полагане на грижи и 
постигане на общество с балансирано 
представителство на двата пола.

Изменение 8
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 и други екологични цели, 
съответстващи на таксономията на 
ЕС и принципа за ненанасяне на 
значителни вреди. Изменението на 
климата и влошаването на 
състоянието на околната среда 
засягат непропорционално жените, а 
същевременно жените са 
недостатъчно представени в процеса 
на вземане на решения относно 
политиките за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Трябва да се гарантира, че 
жените и други уязвими групи са 
включени на всички нива на вземане 
на решения на национално равнище и 
на равнище ЕС.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Като отразява Европейската 
стратегия за равенство между 
половете за периода 2020 – 2025 г. и 
ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на целите на ООН за 
устойчиво развитие, и по-специално 
цел 5, механизмът, създаден с 
настоящия регламент, ще допринесе 
за насърчаване на равенството между 
половете, за прилагане на принципа за 
интегриране на равенството между 
половете и за премахване на половата 
дискриминация и неравенствата 
между половете.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се изпълнят тези общи 
цели, по време на подготовката и 
изпълнението на механизма ще бъдат 
определени необходимите действия, 
като ще бъдат оценени отново в 
контекста на съответните оценки и 
процеси на преразглеждане. Също така 
следва да се обърне необходимото 
внимание на въздействието на 
националните планове, представени 
съгласно настоящия регламент, върху 
насърчаването не само на екологичния, 
но и на цифровия преход. И двата 
прехода ще имат приоритетна роля за 
възобновяването и модернизирането на 
икономиката.

(12) За да се изпълнят тези общи 
цели, по време на подготовката и 
изпълнението на механизма ще бъдат 
определени необходимите действия, 
като ще бъдат оценени отново в 
контекста на съответните оценки и 
процеси на преразглеждане. Също така 
следва да се обърне необходимото 
внимание на въздействието на 
националните планове, представени 
съгласно настоящия регламент, върху 
насърчаването не само на екологичния 
преход и прехода в сектора за 
полагане на грижи, но и на цифровата 
трансформация. И двата прехода ще 
имат приоритетна роля за 
възобновяването и модернизирането на 
икономиката.
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Изменение 11
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, 
да насърчава равенството между 
половете и да подпомага екологичния и 
цифровия преход, както и прехода към 
устойчива икономика за полагане на 
грижи, чиято цел е до 2050 г. да се 
постигне неутрална по отношение на 
климата Европа и общество с 
балансирано представителство на 
двата пола, с което да се възстанови 
потенциалът за растеж на икономиките 
на Съюза след кризата и да се 
стимулира създаването на заетост, 
съобразена с равенството между 
половете, и да се насърчава 
устойчивият и приобщаващ растеж.

Изменение 12

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 

(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 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 
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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 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда.

климата, плановете за справедлив 
преход, плановете за равенство 
между половете, както и 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми, приети по 
линия на фондовете на Съюза. За 
насърчаване на действия, попадащи в 
обхвата на европейската стратегия за 
равенство между половете, на 
Европейския зелен пакт и на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии, планът също така трябва да 
предвижда мерки, свързани с 
насърчаването на равенството 
между половете и екологичния и 
цифровия преход, например за 
преодоляване на дисбаланса между 
половете в цифровата сфера. 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 
приоритетите на Съюза в областта на 
равенството между половете, 
климата и околната среда.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 21

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 

(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 
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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.

плана върху потенциала за растеж, 
създаването на работни места, 
съобразено с равенството между 
половете,  икономическата и 
социалната устойчивост, както и 
равенството между половете; той 
също така следва да съдържа мерки за 
екологичния и цифровия преход, както 
и за прехода към устойчива 
икономика за полагане на грижи; и за 
насърчаване на равенството между 
половете; 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.

Изменение 14
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 

(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, с участието на 
социалните партньори и 
организациите на гражданското 
общество. 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 
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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.

семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход, за 
прехода в сектора за полагане на 
грижи и за преодоляване на 
произтичащите от това 
предизвикателства; дали планът 
съдържа мерки, които допринасят 
ефективно за насърчаване на 
равенството между половете и 
принципа за интегриране на 
равенството между половете, както 
и за премахване на дискриминацията 
между половете, или за справяне с 
предизвикателствата, произтичащи 
от това; дали се очаква планът да има 
трайно въздействие в съответната 
държава членка; дали планът за 
равенство между половете, включен в 
плана за възстановяване и 
устойчивост, се справя ефективно с 
последиците от кризата за 
равенството между половете, по-
специално в областта на заетостта 
и достъпа до финансиране, както и 
дали той включва мерки за 
предотвратяване и борба с 
насилието, основано на пола; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места, 
съобразено с равенството между 
половете, равенството между 
половете 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 
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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.

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За ефективния мониторинг на 
изпълнението държавите членки следва 
да докладват на всяко тримесечие в 
рамките на европейския семестър за 
постигнатия напредък по изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост. Тези доклади, изготвени от 
съответните държави членки, следва да 
бъдат отразени по подходящ начин в 
националните програми за реформи, 
които да се използват като инструмент 
за докладване относно напредъка по 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост.

(33) За ефективния мониторинг на 
изпълнението държавите членки следва 
да докладват на всяко тримесечие в 
рамките на европейския семестър, след 
провеждане на консултации със 
социалните партньори и 
организациите на гражданското 
общество, за постигнатия напредък по 
изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост. Тези 
доклади, изготвени от съответните 
държави членки, следва да бъдат 
отразени по подходящ начин в 
националните програми за реформи, 
които да се използват като инструмент 
за докладване относно напредъка по 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост.

Изменение 16
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 

(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 



PE655.871v01-00 16/33 AD\1211191BG.docx

BG

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.

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. Събираните 
за целите на мониторинга данни се 
класифицират по полов признак.

Изменение 17
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. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост и тяхното въздействие 
върху равенството между половете; 
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.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 38
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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, при която да се вземе предвид 
равенството между половете, след 
провеждане на консултации с женски 
организации на гражданското 
общество и експерти по въпросите на 
бюджетирането, съобразено с 
равенството между половете, за 
изпълнението на целите на създадения с 
настоящия регламент механизъм, за 
ефикасността на използването на 
неговите ресурси и за 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, 
включително и равенството между 
половете.

Изменение 19

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, 
екологичния и цифровия преход, както 
и прехода към устойчива икономика 
за полагане на грижи, здравето, 
конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, 
равенството между половете, 
научните изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и инвестициите 
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и стабилността на финансовите системи.

Изменение 20

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, икономическото и 
свързаното с равенството между 
половете въздействие на кризата и 
подпомагане на екологичния и 
цифровия преход, както и 
насърчаването на равенството 
между половете, 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 и 
приобщаващ растеж и равенството 
между половете.

Изменение 21
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 
европейския семестър, по-специално 
тези, които са от значение за 
екологичния и цифровия преход или са 
резултат от този преход. Плановете за 

2. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са съобразени и включват 
като приоритет 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, както и за прехода към 
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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.

устойчива икономика за полагане на 
грижи, 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 
други свързани с околната среда цели, 
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 следва 
да бъдат в съответствие и с 
националните стратегии за 
равенство между половете.

__________________ __________________
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 […]

Изменение 22

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 

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места, 
съобразено с равенството между 
половете, 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, 



PE655.871v01-00 20/33 AD\1211191BG.docx

BG

сближаване; социалното и териториалното 
сближаване и равенството между 
половете;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обяснение на начина, по който се 
очаква съдържащите се в плана мерки 
да допринесат за екологичния и 
цифровия преход или за произтичащите 
от това предизвикателства;

в) обяснение на начина, по който се 
очаква съдържащите се в плана мерки 
да допринесат за справедливия 
екологичен и цифров преход, както и 
за прехода към устойчива икономика 
за полагане на грижи, или да 
спомогнат за преодоляване на 
произтичащите от това 
предизвикателства;

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) национален план за равенство 
между половете във връзка с процеса 
на възстановяване, изготвен в 
съответствие с целите, посочени в 
стратегията за равенство между 
половете, с цел ефективно справяне с 
неблагоприятните последици от 
кризата за равенството между 
половете, по-специално чрез 
гарантиране на създаването на 
работни места за жените, 
намаляване на различията между 
половете по отношение на 
заплащането и осигуряване на достъп 
до кредити за жени предприемачи, 
включително и мерки за 
предотвратяване и водене на борба с 
насилието, основано на пола, с 
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домашното насилие и сексуалния 
тормоз; националният план за 
равенство между половете се 
разработва и прилага в координация 
със съответните национални органи, 
отговарящи за въпросите на 
равенството между половете, и след 
консултации с организациите за 
права на жените и експерти по 
въпросите на бюджетирането, 
съобразено с равенството между 
половете; 

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) обяснение на това как мерките 
в плана се очаква да допринесат за 
насърчаване на равенството между 
половете и на принципа за 
интегриране на равенството между 
половете, както и за премахване на 
половата дискриминация, или за 
справяне с предизвикателствата, 
произтичащи от това;

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) оценка на въздействието по 
признак пол, която да предоставя 
информация за мерките, включени в 
плана;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
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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 
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.

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 
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. 
Комисията изисква също така оценка 
на плана във връзка с въздействието 
по признак пол, която да бъде 
извършена от независими експерти 
или от самата Комисия.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява значението и 
съгласуваността на плана за 
възстановяване и устойчивост и неговия 
принос за екологичния и цифровия 
преход, като за тази цел взема предвид 
следните критерии:

Комисията оценява значението и 
съгласуваността на плана за 
възстановяване и устойчивост и неговия 
принос за екологичния и цифровия 
преход, както и за прехода към 
устойчива икономика за полагане на 
грижи и насърчаване на равенството 
между половете, като за тази цел взема 
предвид следните критерии:
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Изменение 29
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход или за 
преодоляване на произтичащите от това 
предизвикателства;

б) дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход, както 
и за прехода към устойчива 
икономика за полагане на грижи, или 
за преодоляване на произтичащите от 
това предизвикателства;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дали планът за равенство 
между половете, включен в плана за 
възстановяване и устойчивост, 
решава ефективно въпросите за 
равенството между половете, 
възникнали по време на кризата, дали 
гарантира равенството между 
половете, по-специално в областта на 
заетостта, равното заплащане и 
достъпа до финансиране, дали 
допринася за насърчаване на принципа 
за интегриране на равенството 
между половете и за премахване на 
половата дискриминация, както и 
дали включва мерки за 
предотвратяване и борба с 
насилието, основано на пола, 
домашното насилие и сексуалния 
тормоз;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква ефективно да 
спомага за укрепването на потенциала 
за растеж, създаването на работни места 
и икономическата и социална 
устойчивост на съответната държава 
членка, както и да смекчава 
икономическото и социално 
въздействие на кризата и да допринася 
за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

г) дали планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква ефективно да 
спомага за укрепването на потенциала 
за растеж, създаването на работни 
места, съобразено с равенството 
между половете, и икономическата и 
социална устойчивост на съответната 
държава членка, както и да смекчава 
икономическото и социално 
въздействие на кризата и да допринася 
за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване и за увеличаване на 
равенството между половете;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Системата за докладване на 
изпълнението трябва да гарантира 
ефикасното, ефективно и навременно 
събиране на данните за мониторинга на 
изпълнението на дейностите и на 
техните резултати. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза се 
налагат пропорционални изисквания за 
докладване.

2. Системата за докладване на 
изпълнението трябва да гарантира 
ефикасното, ефективно и навременно 
събиране на съпоставими и групирани 
по полов признак данни за мониторинга 
на изпълнението на дейностите и на 
техните резултати. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза се 
налагат пропорционални изисквания за 
докладване.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишният доклад включва 
информация относно постигнатия 
напредък по плановете за 

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

възстановяване и устойчивост на 
съответните държави членки в рамките 
на механизма и тяхното въздействие 
върху равенството между половете.

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията предоставя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за 
независима оценка на неговото 
прилагане и доклад за независима 
последваща оценка не по-късно от три 
години след края на 2027 г.

1. Четири години след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията предоставя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за 
независима оценка на неговото 
прилагане и доклад за независима 
последваща оценка, съобразен с 
равенството между половете, не по-
късно от три години след края на 2027 г.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът за оценка по-специално 
оценява до каква степен са постигнати 
целите, ефективността на използването 
на средствата и европейската добавена 
стойност. В него също така се разглежда 
актуалността на всички цели и действия.

2. Докладът за оценка по-специално 
оценява до каква степен са постигнати 
целите, ефективността на използването 
на средствата и европейската добавена 
стойност, както и последиците от 
интегрирането на принципа за 
равенство между половете. В него 
също така се разглежда актуалността на 
всички цели и действия.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Докладът за последваща оценка 
се състои от обща оценка на 
инструментите, създадени с настоящия 
регламент, и включва информация 
относно тяхното въздействие в 
дългосрочен план.

4. Докладът за последваща оценка 
се състои от обща оценка на 
инструментите, създадени с настоящия 
регламент, и включва информация 
относно тяхното въздействие в 
дългосрочен план, в това число и за 
равенството между половете.

Изменение 37
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 –параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 16, параграф 3 
Комисията оценява значението и 
съгласуваността на плановете за 
възстановяване и устойчивост и техния 
принос за екологичния и цифровия 
преход, като за тази цел взема предвид 
следните критерии:

В съответствие с член 16, параграф 3 
Комисията оценява значението и 
съгласуваността на плановете за 
възстановяване и устойчивост и техния 
принос за екологичния и цифровия 
преход, както и за прехода в сектора 
за полагане на грижи и насърчаването 
на равенството между половете, като 
за тази цел взема предвид следните 
критерии:

Изменение 38
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 –параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход или за 
преодоляване на произтичащите от това 
предизвикателства;

б) дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход, за 
прехода в сектора за полагане на 
грижи и за преодоляване на 
произтичащите от това 
предизвикателства;

Изменение 39
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 –параграф 1 – буква б а (нова)



AD\1211191BG.docx 27/33 PE655.871v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали планът съдържа мерки, 
които да допринасят ефективно за 
насърчаване на равенството между 
половете и на принципа за 
интегриране на равенството между 
половете, както и за премахване на 
половата дискриминация, или за 
справяне със съответните 
предизвикателства, и по-специално 
мерките за намаляване на разликите 
в заплащането между мъжете и 
жените, обезпечаването на подходящ 
семеен отпуск и гъвкави условия на 
труд, осигуряването на достъпни и 
финансово приемливи грижи за 
децата и дългосрочни грижи, както и 
засиленото участие на жените на 
пазара на труда, включително чрез 
осигуряване на равни възможности и 
перспективи за кариерно развитие;

Изменение 40
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 –параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дали планът за равенство 
между половете, включен в плана за 
възстановяване и устойчивост, е в 
съответствие с целите, заложени в 
стратегията за равенство между 
половете, и дали допринася 
ефективно за преодоляване на 
последиците от кризата във връзка с 
равенството между половете, по-
специално в областта на заетостта, 
равното заплащане и достъпа до 
финансиране, както и дали включва 
мерки за предотвратяване и борба с 
насилието, основано на пола, и със 
сексуалния тормоз;
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Изменение 41
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 –параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква ефективно да 
спомага за укрепването на потенциала 
за растеж, създаването на работни места 
и икономическата и социална 
устойчивост на съответната държава 
членка, както и да смекчава 
икономическото и социално 
въздействие на кризата и да допринася 
за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

г) дали планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква ефективно да 
спомага за укрепването на потенциала 
за растеж, създаването на работни 
места, равенството между половете и 
икономическата и социална устойчивост 
на съответната държава членка, както и 
да смекчава икономическото и социално 
въздействие на кризата и да допринася 
за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

Изменение 42
Предложение за регламент
Приложение II –точка 2 – параграф 3 – точка 2.2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2 Планът съдържа мерки, които 
ефективно допринасят за екологичния и 
цифровия преход или за преодоляване 
на произтичащите от това 
предизвикателства.

2.2 Планът съдържа мерки, които 
ефективно допринасят за екологичния и 
цифровия преход, за прехода в сектора 
за полагане на грижи или за 
преодоляване на произтичащите от това 
предизвикателства;

Изменение 43
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 –точка 2.2 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

или
прилагането на предвидените мерки 
се очаква да допринесе значително за 
осъществяването на преход към 
икономика за полагане на грижи;
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Изменение 44
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 –точка 2.2 – параграф 1 – алинея 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– очаква се прилагането на 
предвидените мерки да допринесе 
значително за преодоляване на 
предизвикателствата, произтичащи от 
екологичния и/или цифровия преход;

– очаква се прилагането на 
предвидените мерки да допринесе 
значително за преодоляване на 
предизвикателствата, произтичащи от 
екологичния преход, прехода в сектора 
за полагане на грижи и/или цифровия 
преход;

Изменение 45
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 –параграф 3 – точка 2.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2a Планът съдържа мерки, които 
допринасят ефективно за насърчаване 
на равенството между половете и на 
принципа за интегриране на 
равенството между половете, както 
и за премахване на дискриминацията 
между половете, или за справяне с 
предизвикателствата, произтичащи 
от това.
Комисията взема предвид следните 
елементи за оценката, в 
съответствие с този критерий:
Обхват
- прилагането на предвидените мерки 
се очаква да допринесе значително за 
насърчаване на равенството между 
половете и на принципа за 
интегриране на равенството между 
половете;  или - прилагането на 
предвидените мерки се очаква да 
допринесе значително за премахване 
на дискриминацията по полов 
признак;
или
- прилагането на предвидените мерки 
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се очаква да допринесе значително за 
преодоляване на 
предизвикателствата, свързани с 
дискриминацията и/или 
неравенството между половете;
и
- прилагането на предвидените мерки 
се очаква да има дълготрайно 
въздействие.
Категория
„A“ – в голяма степен;
„B“ – в умерена степен;
„C“ – в малка степен.

Изменение 46
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 –параграф 3 – точка 2.3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3a Планът за равенство между 
половете, включен в плана за 
възстановяване и устойчивост, 
допринася ефективно за преодоляване 
на въздействието на кризата върху 
равенството между половете, по-
специално в областта на заетостта, 
равното заплащане и достъпа до 
финансиране, и съдържа мерки за 
предотвратяване и борба с 
насилието, основано на пола, и със 
сексуалния тормоз;
Комисията взема предвид следните 
елементи за оценката, в 
съответствие с този критерий:
Обхват
– прилагането на плана за равенство 
между половете, разработен след 
консултации с женските организации 
на гражданското общество и включен 
в плана за възстановяване и 
устойчивост, се очаква да допринесе 
значително за преодоляване на 
въздействието на кризата върху 
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равенството между половете;
и
– прилагането на плана за равенство 
между половете, включен в плана за 
възстановяване и устойчивост, се 
очаква да допринесе значително за 
създаването на работни места за 
жените;
и
– прилагането на плана за равенство 
между половете, включен в плана за 
възстановяване и устойчивост, се 
очаква да намали разликите в 
заплащането между двата пола;
и
– прилагането на плана за равенство 
между половете, включен в плана за 
възстановяване и устойчивост, се 
очаква да допринесе значително за 
улесняване на достъпа до кредити за 
жените предприемачи;
и
– прилагането на плана за равенство 
между половете, включен в плана за 
възстановяване и устойчивост, се 
очаква да допринесе значително за 
предотвратяване и борба с 
насилието, основано на пола, и със 
сексуалния тормоз;
Категория
А – Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за 
ефективното преодоляване на 
въздействието на кризата върху 
равенството между половете.
Б – Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за 
частичното преодоляване на 
въздействието на кризата върху 
равенството между половете.
В – Планът за възстановяване и 
устойчивост не допринася за 
преодоляването на въздействието на 
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кризата върху равенството между 
половете.

Изменение 47
Предложение за регламент
Приложение II –точка 2 – параграф 3 – точка 2.4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4 Планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква ефективно да 
спомага за укрепването на потенциала 
за растеж, създаването на работни места 
и икономическата и социална 
устойчивост на съответната държава 
членка, както и да смекчава 
икономическото и социално 
въздействие на кризата и да допринася 
за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

2.4 Планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква ефективно да 
спомага за укрепването на потенциала 
за растеж, създаването на работни 
места, равенството между половете и 
икономическата и социална устойчивост 
на съответната държава членка, както и 
да смекчава икономическото и социално 
въздействие на кризата и да допринася 
за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

Изменение 48
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 –точка 2.4 – параграф 1 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки, насочени 
към преодоляване на слабостите на 
икономиката на държавите членки и 
към стимулиране на потенциала за 
растеж на икономиката на съответната 
държава членка, стимулиране на 
създаването на работни места и 
смекчаване на неблагоприятните 
последици от кризата, като 
същевременно се избягват 
неблагоприятните последици от тези 
мерки за климата и околната среда.

– Планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки, насочени 
към преодоляване на слабостите на 
икономиката на държавите членки и 
към стимулиране на потенциала за 
растеж на икономиката на съответната 
държава членка, стимулиране на 
създаването на работни места и 
смекчаване на неблагоприятните 
последици от кризата, като 
същевременно се насърчават 
равенството между половете и 
екологичният преход.
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