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КРАТКА ОБОСНОВКА

След пандемията от COVID-19, ограничителните мерки и сериозната икономическа 
криза, създадена от това положение, Европейският съвет, заедно с Европейската 
комисия, решиха да дадат ход на Next Generation EU, европейски план за възстановяване. 
Това решение само по себе си се основава на проблем: то се финансира от общ дълг, като 
за първи път се дава възможност на ЕК да заеме важни суми на финансовите пазари, но 
този дълг се емитира без конкретна схема за погасяване. МФР не е годна за такова 
финансово задължение в бъдеще и не е постигнато съгласие относно други ресурси за 
погасяване на този дълг. В това отношение планът за Next Generation EU се основава на 
тежко бреме и непреодолени трудности, които се предават на следващото поколение.

Нашата роля като Парламент сега е да гарантираме, че поне парите, които ще бъдат заети, 
ще бъдат инвестирани в създаването на стойност и просперитет в бъдеще, така че да 
осигурим на следващото поколение възможно най-голям ефект на лоста за погасяване на 
този дълг. Това не би било необходимост при други публични разходи и не изглежда 
неотложно в навечерието на най-голямата икономическа криза след Втората световна 
война. Но като се има предвид схемата за финансиране на този план за възстановяване, 
е абсолютно необходимо да се установи ясен ангажимент към бъдещите поколения.

Това е причината, поради която, в качеството си на докладчик на комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) относно Механизма за възстановяване 
и устойчивост, с който се определят правилата за изразходване на средствата по Next 
Generation EU, установих този ясен принцип в самото определение на инструмента: 
„Механизмът за възстановяване и устойчивост се ограничава до инвестиции, 
предназначени да генерират бъдещи доходи, които дават възможност на бъдещите 
поколения да ги погасяват.“ За да се гарантира, че това финансиране ще бъде 
ориентирано към значими инвестиции, в доклада се посочва изрично тази точка във 
всички области, в които се определят критериите за отключване на средствата в полза на 
националните програми за възстановяване, както и в приложението, което ще определи 
оперативните насоки за Европейската комисия за конкретното уреждане на Next 
Generation EU. За същата цел нашият доклад гарантира, че всяка неизползвана част от 
фондовете ще бъде изцяло ориентирана към намаляване на общия дълг.

В този документ се посочват и други ключови точки. От съществено значение е да се 
постигне съгласие относно това, което разбираме под „устойчивост“, тъй като 
механизмът се отнася до устойчивостта. Извънредното положение във връзка с COVID-
19 ни показа колко сме зависими от трети държави, дори в ключови области за нашата 
сигурност, нашия суверенитет и способността ни да преодоляваме сътресения и кризи. 
Предлагам определението за устойчивост да включва способността на европейската 
икономика, промишленост и селско стопанство да произвеждат необходимите стоки и 
услуги, за да гарантират стабилността на нашите нации и общества. Това ни задължава 
да подобрим значително нашата стратегическа автономност в Европейския съюз. Тази 
идея беше добавена като основна насока за Механизма за възстановяване и устойчивост. 

За да се избегне разхищението на публични средства, ние настояхме за необходимата 
съгласуваност между новите програми и вече съществуващите основни стратегии на ЕС. 
Фондовете следва също така да бъдат усвоявани по сигурен начин чрез пълна 
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прозрачност на бенефициерите: този ясен ангажимент е приложен към принципа на 
демокрацията и го дължим на гражданите на нашите държави.

И накрая, предвид кратките срокове, неотложността на ситуацията и с цел да се работи 
ефективно с двете компетентни комисии, съсредоточих работата си върху членовете със 
споделена компетентност.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

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 от 
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. 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 
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преодоляване на структурните слабости 
на икономиките и засилване на тяхната 
устойчивост.

преодоляване на структурните слабости 
на икономиките и засилване на тяхната 
устойчивост, като същевременно се 
гарантира дългосрочната 
стратегическа автономност на 
Съюза.

Изменение 2

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. 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, да се изпълни целта на Съюза 
за неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. и да се създадат 
качествени работни места в Съюза, от 
значение са инвестициите в екологични 
и цифрови технологии, иновации и 
научни изследвания, мощности и 
процеси, както и социалните 
инвестиции, които подпомагат прехода 
към чиста енергия, като повишават 
енергийната ефективност, 
безопасността и здравословната 
среда в сградите, в това число 
санирането и интегрирането на 
иновативни решения, и в други 
ключови сектори от икономиката, 
както и изграждане на 
конкурентоспособна и иновативна 
европейска промишленост. Подобни 
инвестиции ще диверсифицират 
основните вериги за доставки и ще 
спомогнат Съюзът да стане по-устойчив 
и по-малко зависим.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Ограничителните мерки по 
време на кризата с COVID-19 
подчертаха значението на цифровия 
преход, но също така изостриха 
цифровото неравенство и 
проблемите, пред които са изправени 
хората с ограничен достъп до 
цифрови технологии или със слаби 
цифрови умения. Възстановяването 
след пандемията следва да включва 
мерки за преодоляване на тези 
проблеми, по-специално поощряване 
на придобиването на цифрови умения, 
включително повишаване на 
квалификацията и преквалификация 
на работниците, и мерки за 
насърчаване на цифровото равенство, 
както и за подкрепа на решения, 
основани на софтуер и хардуер с 
отворен код, и за гарантиране на 
защитата на личните данни. Освен 
това цифровият преход следва да бъде 
екологосъобразен: нарастващото 
търсене на електроенергия, породено 
от растежа на цифровия сектор, 
следва да бъде задоволено по устойчив 
начин, въз основа на мерки за 
енергийна ефективност и 
производство на енергия от 
възобновяеми източници.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В момента не е наличен 
инструмент, който предвижда пряка 
финансова подкрепа, свързана с 

(7) В момента не е наличен 
инструмент, който предвижда пряка 
финансова подкрепа, свързана с 
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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.

постигането на резултати и 
осъществяването на реформи и 
публични инвестиции от държавите 
членки, включително в отговор на 
предизвикателствата, установени в 
рамките на европейския семестър, 
които също така да са способни да 
мобилизират частни инвестиции, с 
оглед на трайното въздействие върху 
производителността и устойчивостта на 
икономиката на държавите членки.

Изменение 5

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 и 
възстановяването на европейската 
икономика, която е сериозно 
засегната от кризата с COVID-19, и 
да повиши нейната устойчивост, за 
да ускори прилагането на реформите и 
свързаните с тях публични инвестиции в 
държавите членки, които също така да 
са способни да мобилизират частни 
инвестиции, като същевременно 
поддържа еднакви условия на 
конкуренция в рамките на вътрешния 
пазар. Механизмът следва да бъде 
всеобхватен и да се възползва от опита, 
натрупан от Съюза и държавите членки 
от използването на други инструменти и 
програми.
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Изменение 6

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 за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата и 
устойчивостта на околната среда и за 
постигането на общата цел 30% от 
бюджетните разходи на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. За тази цел мерките в 
подкрепа на справедлив екологичен 
преход, включени в плана за 
възстановяване и устойчивост на 
всяка държава членка, следва да 
възлизат на сума, която представлява 
най-малко 37% от отпуснатите по 
плана средства, а мерките, свързани с 
цифровия преход, следва да 
представляват най-малко 20% от 
отпуснатите по плана средства. 
Критериите и уредбата на ЕС 
относно таксономията следва да 
бъдат използвани при проследяване на 
изпълнението на ангажиментите в 
областта на справедливия екологичен 
преход.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Държавите членки следва също 
така да гарантират, че другите 
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дейности, включени в техните 
планове за възстановяване и 
устойчивост, са в съответствие с 
принципа на предпазливост „за 
ненанасяне на значителни вреди“, 
както е посочено в Регламент (ЕС) 
2020/852 на Европейския парламент и 
на Съвета1a.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за създаване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стр. 13).

Изменение 8

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 на справедливия 
екологичен преход и отворената, 
устойчива и приобщаваща цифрова 
трансформация и подкрепата за 
солидна стратегия за МСП, 
включително микропредприятията, и 
за промишлена стратегия, които ще 
имат приоритетна роля за 
възобновяването, декарбонизацията и 
модернизирането на икономиката и за 
поддържането на нейната 
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конкурентоспособност.

Изменение 9

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 справедливия екологичен 
преход и цифровата трансформация, 
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 с 
балансирано участие на мъжете и 
жените, като същевременно се 
гарантират еднаквите условия на 
конкуренция на единния пазар и 
стратегическата автономност на 
Съюза и се повишава европейската 
конкурентоспособност в световен 
мащаб.

Изменение 10

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 

(16) За да допринася за целите на 
механизма, планът за възстановяване и 
устойчивост на всяка държава членка 
следва да съдържа мерки за 
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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 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда.

осъществяването на реформи и проекти 
за публични инвестиции чрез 
последователен план за 
възстановяване и устойчивост, който 
да е в състояние да мобилизира също 
така и частни инвестиции. 
Националните планове за 
възстановяване и устойчивост следва 
да са съобразени с 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, и да осигуряват полезни 
взаимодействия с тях, както и да са 
съобразени с приоритетите и целите 
на други фондове и програми на Съюза, 
с националните програми за реформи 
и със съответните специфични за 
държавата предизвикателства и 
приоритети, установени в контекста 
на европейския семестър. За 
насърчаване на действия, попадащи в 
обхвата на Европейския зелен пакт, 
Програмата в областта на цифровите 
технологии и промишлената 
стратегия и стратегията за МСП, 
националните планове за 
възстановяване и устойчивост също 
така следва да предвиждат мерки, 
свързани със справедливия екологичен 
преход и цифровата трансформация.         
Тези мерки 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.

Изменение 11
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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 следва да представи 
план за възстановяване и устойчивост 
най-късно до 30 април, заедно с 
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.

Изменение 12

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 
плана върху потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост; той също така следва да 
съдържа мерки за екологичния и 

(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 справедлив 
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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.

екологичен преход и цифрова 
трансформация; 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 13

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 

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество с всяка съответна 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
справедливия екологичен преход и 
цифровата трансформация 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 се 
очаква планът за възстановяване и 
устойчивост да допринесе за 
ефективното справяне с 
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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.

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; 
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 са проведени надлежно 
консултации с всички съответни 
заинтересовани страни; дали 
държавите членки се придържат към 
ценностите на Съюза, заложени в 
член 2 от ДЕС [правова държава]; 
дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, 
способни да мобилизират също така и 
частни 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.

Изменение 14

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, 

(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, 
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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. 
Държавата членка не следва да получи 
финансово участие, ако планът за 
възстановяване и устойчивост не 
удовлетворява критериите за оценка.

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. 
Държавата членка не следва да получи 
финансово участие, ако планът за 
възстановяване и устойчивост не 
удовлетворява никой от критериите за 
оценка.

Изменение 15

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 справедливия 
екологичен преход и цифровата 
трансформация, 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 
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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.

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.

Изменение 16

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 
нейния план 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 два месеца да вземе ново решение.

Изменение 17

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 на Европейския парламент и 
на Съвета, а дейностите по комуникация 
следва да се извършват от Комисията и 
от съответната държава членка, по 
целесъобразност.
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Изменение 18

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 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 

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 
разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
одобрени посредством делегирани 
актове. За да се гарантира 
ефикасната оценка на 
съответствието на плана с целите 
на настоящия регламент, на Комисията 
се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) за допълване на 
настоящия регламент във връзка с 
приемането на планове за 
възстановяване и устойчивост и с 
плащането на финансовата подкрепа 
при изпълнение на съответните 
междинни и крайни цели. От особено 
значение е по време на 
подготвителната работа, която ще 
извърши, Комисията да проведе 
целесъобразни консултации, 
включително на експертно равнище, 
и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с 
принципите, определени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, и 
техните експерти получават 
систематично достъп до 
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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 
финансиране от ЕС.

заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове. След приемането на делегиран 
акт 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 
финансиране от ЕС.

__________________ __________________
13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
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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).

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).

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а.  „устойчивост“ означава 
способността за справяне по 
справедлив, устойчив и приобщаващ 
начин с икономически, социални и 
екологични сътресения и трайни 
структурни промени, произтичащи 
от всякакъв вид криза, и 
способността за запазване на 
общественото благосъстояние чрез 
гарантиране на стратегическата 
автономност на Европейския съюз по 
отношение на активите и 
технологиите, необходими за 
стабилността и сигурността на 
европейските общества, за 
преодоляване на кризата, без да се 
застрашава наследството за 
бъдещите поколения, като 
същевременно се гарантира 
отвореността и силата на ЕС на 
световния пазар.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. принципът за „ненанасяне на 
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значителни вреди“ означава да се 
гарантира, че никоя мярка или 
инвестиция, включени в плановете за 
възстановяване и устойчивост, не 
нанася значителна вреда на никоя от 
екологичните цели, определени в 
член 9 от Регламент (ЕС) 2020/852, в 
съответствие с член 17 от същия 
регламент;

Изменение 21

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, 
справедливия екологичен преход и 
цифровата трансформация, МСП, 
включително микропредприятията, 
стратегическата автономност на 
Съюза, включително неговата 
промишлена автономност, по-
специално в ориентираните към 
бъдещето високотехнологични 
сектори, здравеопазването, 
дългосрочната конкурентоспособност 
на световните пазари , устойчивостта, 
производителността, професионалното 
обучение и уменията, човешкия и 
социалния капитал, научните 
изследвания и водещите иновации в 
стратегически сектори, социалната 
и критичната инфраструктура, 
енергетиката, включително 
енергийната ефективност, енергията 
от възобновяеми източници и 
сигурността на нейните доставки, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, качествените работни места и 
инвестициите и стабилността на 
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финансовите системи.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестициите, финансирани чрез 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост, трябва да оказват 
положително дългосрочно 
въздействие върху икономическата и 
социалната издръжливост, 
устойчивостта и дългосрочния 
просперитет и 
конкурентоспособността на 
държавите членки в интерес на 
бъдещите поколения, особено като се 
има предвид, че механизмът ще 
генерира растеж и доходи за 
държавите членки и за Съюза, които 
ще се възползват от Европейския 
инструмент за възстановяване (Next 
Generation EU) и неговите схеми за 
изплащане.

Изменение 23

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 

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
гарантира дългосрочен устойчив 
икономически просперитет на Съюза, 
да се насърчава икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване на Съюза  и дългосрочната 
му конкурентоспособност чрез 
повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
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възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост след кризата с 
COVID-19 и насърчаване на устойчивия 
растеж.

социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
както на справедливия екологичен 
преход, така и на цифровата 
трансформация, насърчаване на 
цифровата автономност, ключови 
стратегии, а именно за важни 
проекти от общоевропейски интерес 
(ВПОИ), промишлената стратегия за 
Европа, стратегията за европейските 
МСП, кръговата икономика, научните 
изследвания и иновациите, 
ориентираните към бъдещето 
технологии.
По този начин общата цел на 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост допринася за 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза и на 
неговите промишлени екосистеми и 
стратегически вериги за създаване на 
стойност, насърчаване на създаването 
на заетост, по-специално чрез 
повишаване на пригодността за 
заетост на младите хора и чрез 
качествените работни места, както 
и намаляване на зависимостта от 
трети държави в стратегически 
области, включително чрез 
интелигентно връщане на 
производството и подкрепа за 
отраслите, които са доказали, че са 
от решаващо значение, след кризата с 
COVID-19, запазване на 
стабилността на финансовите 
системи, осигуряване на дългосрочна 
добавена стойност на финансовата 
подкрепа и запазването й в рамките 
на Съюза и насърчаване на  устойчивия 
растеж в дългосрочен план, както и 
оползотворяване на пълния 
потенциал на единния пазар, като 
същевременно се намалява 
зависимостта от трети държави в 
стратегически области.

Изменение 24
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Механизмът за възстановяване 
и устойчивост и свързаните с него 
разходи трябва да бъдат в 
съответствие с Европейския зелен 
пакт и Парижкото споразумение за 
климата и да са съобразени с 
принципа за ненанасяне на 
значителни вреди.

Изменение 25

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 

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, привличане на 
гражданското общество и местните 
общности, 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 
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качеството и мониторинг на проектите 
на място и разходите за партньорски 
консултации и експерти за оценката и 
изпълнението на реформи и инвестиции.

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.

Изменение 26

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 
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.

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 
промишлената стратегия на Съюза и 
на държавите членки, по-специално в 
подкрепа на МСП и 
микропредприятията, справедливия 
екологичен преход към неутралност 
по отношение на климата и 
цифровата трансформация, или са 
резултат от тях. 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, както и със съответните 
специфични за отделните държави 
предизвикателства и приоритети, 
установени в контекста на 
европейския семестър, по-специално 
тези, които са от значение за 
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обхвата на настоящия регламент или 
са резултат от него. Плановете за 
възстановяване и устойчивост също 
така са съгласувани с целта да се даде 
възможност за инвестиции в 
ориентирани към бъдещето активи, 
технологии и инфраструктури, които 
гарантират дългосрочна устойчивост 
и конкурентоспособност на Съюза на 
световните пазари и засилват 
стратегическата автономност на 
Съюза и създават полезни 
взаимодействия с всички съответни 
фондове и програми 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 […]

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се допринесе за справедливия 
екологичен преход и цифровата 
трансформация, най-малко 37% от 
отпуснатите по плана за 
възстановяване и устойчивост 
средства представляват принос към 
мерки в подкрепа на справедливия 
екологичен преход в съответствие с 
Регламента за таксономията, а най-
малко 20% от отпуснатите по плана 
средства представляват принос към 
мерки в подкрепа на цифровата 
трансформация.

Изменение 28
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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;

заличава се

Изменение 29

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 допринася за постигането на 
ключовите стратегии на Съюза и 
укрепва стратегическата 
автономност на Съюза и 
конкурентоспособността, потенциала 
за растеж, по-специално за МСП и 
микропредприятията, промишлените 
екосистеми и стратегическите 
вериги за създаване на стойност, 
качеството на обществените услуги, 
създаването на качествени работни 
места, по-специално пригодността за 
заетост на младите хора 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, като същевременно се 
гарантират еднакви условия на 
конкуренция на единния пазар;

Изменение 30
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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 преход и целта на ЕС за 
неутралност по отношение на 
климата, и да демонстрират своята 
съгласуваност с националните 
планове в областта на климата и 
енергетиката (НПЕК);

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) обяснение на начина, по който 
се очаква планът да допринесе за 
справедливата цифрова 
трансформация и за 
предизвикателствата, произтичащи 
от интегрирането на цифровата 
достъпност, с акцент върху 
промишлеността на Съюза, 
включително стратегическите 
екосистеми, подкрепата за научните 
изследвания и внедряването на 
технологии в области като 
изкуствения интелект, 5G, 
основаната на данни икономика, 
цифровото разделение, развитието на 
цифрови умения, включително 
повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работниците;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква в б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) обяснение на начина, по който 
планът укрепва стратегиите на 
Съюза във връзка с важни проекти от 
общоевропейски интерес (ВПОИ), за 
европейските МСП и 
микропредприятията, за кръговата 
икономика, за научните изследвания и 
иновациите в областта на ключовите 
технологии, както и за 
стратегическите сектори, които 
могат да включват, наред с другото, 
технологии за енергия от 
възобновяеми източници и енергийна 
ефективност, както и други 
ориентирани към бъдещето 
високотехнологични сектори;

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) обяснение на начина, по който 
планът е взаимосвързан и съгласуван с 
ключови фондове и програми на Съюза 
като „Хоризонт Европа“, програмата 
„Цифрова Европа“, Фонда за 
справедлив преход, Механизма за 
свързване на Европа, структурните 
фондове, космическата програма, 
Европейския фонд за отбрана и 
InvestEU;

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) обяснение на начина, по който 
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планът инвестира в дългосрочни 
икономически, социални и екологични 
устойчиви дейности, технологии и 
отрасли, създаващи възможности за 
бъдещите поколения;

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) представяне на мерки за 
осигуряване на видимост на 
финансирането от Съюза и 
прозрачност на бенефициерите в 
съответствие с член 26;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) прогнозните общи разходи за 
извършените реформи и инвестиции, 
обхванати от представения план за 
възстановяване и устойчивост 
(наричани още „общи разходи за плана 

е) прогнозните единични и общи 
разходи за извършените реформи и 
инвестиции, обхванати от представения 
план за възстановяване и устойчивост 
(наричани още „прогнозни разходи за 
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за възстановяване и устойчивост“), 
подкрепени от подходяща обосновка и 
съизмерими с очакваното въздействие 
върху икономиката и заетостта;

плана за възстановяване и 
устойчивост“), подкрепени от 
подходяща обосновка и съизмерими с 
очакваното въздействие върху 
икономиката и заетостта;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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:

3. Комисията оценява значението и 
съгласуваността на плана за 
възстановяване и устойчивост и неговия 
принос за справедливия екологичен 
преход и цифровата трансформация, 
като за тази цел взема предвид следните 
критерии:

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) дали мерките, предложени в 
плана, ще допринесат за постигане на 
общите и специфичните цели, 
поставени в член 4, както и дали 
планът е в съответствие с обхвата 
на настоящия регламент, както е 
записан в член 3;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 

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

посочени в член 15, букви б), в) и ва);

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали планът допринася за 
стратегиите на Съюза, посочени в 
член 15, буква вб);

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) дали планът е взаимосвързан и 
съгласуван с програмите на Съюза, 
посочени в член 15, буква вв);

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) дали планът съдържа 
ефективни мерки за осигуряване на 
видимост на финансирането от 
Съюза и прозрачност на 
бенефициерите;

Изменение 44

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

бг) дали планът ще бъде насочен 
към предстоящия икономически 
цикъл и ще се фокусира върху 
дейностите, технологиите и 
отраслите, които генерират 
дългосрочни ползи;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – 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 качествени 
работни места и икономическата и 
социална устойчивост и 
стратегическите вериги на 
стойността 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 стратегическата 
автономност на Съюза;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и на 
проекти за публични инвестиции, 
които представляват съгласувани 
действия;

е) дали планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и на 
проекти за публично инвестиране, 
които представляват съгласувани 
действия;
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Изменение 47

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 делегиран акт в 
съответствие с член 27. В случай че 
Комисията даде положителна или 
частично 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.

Изменение 48

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 никой от 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.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква в a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато планът за 
възстановяване и устойчивост 
отговаря частично или само на някои 
от критериите, посочени в член 16, 
параграф 3, финансовият принос, 
който се предоставя на съответната 
държава членка, се определя от 
Комисията до размера на 
прогнозните разходи за реформите и 
инвестициите, отговарящи на 
критериите по член 16, параграф 3.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описанието на реформите и на 
инвестиционните проекти и размера на 
прогнозните общи разходи за плана за 
възстановяване и устойчивост;

б) описанието на реформите и на 
инвестиционните проекти по плана за 
възстановяване и устойчивост и 
сумите на съответните им прогнозни 
разходи;

Изменение 51

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 и се 
съобщава в срок от два месеца от 
представянето на предложението от 
държавата членка. Съответната 
държава членка може да представи 
друг план за възстановяване и 
устойчивост и също така може да 
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използва инструмента за техническа 
подкрепа.

Изменение 52

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. Делегираният акт, посочен в 
параграфи 1 и 2, се приема в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 27.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията счете, че 
причините, представени от съответната 
държава членка, обосновават изменение 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, Комисията оценява новия 
план съгласно разпоредбите на член 16 
и взема ново решение съгласно член 17 
в срок от четири месеца от 
официалното представяне на искането.

2. Когато Комисията счете, че 
причините, представени от съответната 
държава членка, обосновават изменение 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, Комисията оценява новия 
план съгласно разпоредбите на член 16 
и взема ново решение съгласно член 17 
в срок от два месеца от официалното 
представяне на искането.

Изменение 54

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 

3. Когато Комисията счете, че 
причините, представени от съответната 
държава, членка не обосновават 
изменение на съответния план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
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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.

отхвърля искането в срок от два 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.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1

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 делегирания акт 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 
всяко тримесечие. 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.

Изменение 56

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 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.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За да упражнява Европейският 
парламент подходящ контрол на 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на финансовата 
подкрепа по Механизма, годишният 
доклад се предава на Европейския 
парламент и на Съвета като част от 
годишното интегрирано финансово 
отчитане и управленска отговорност 
и е част от годишната процедура по 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета 
като отделна глава в доклада на 
Комисията във връзка с 
освобождаването от отговорност.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1
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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. Държавите членки и други 
получатели на финансиране от Съюза 
посочват неговия произход и 
последователно гарантират видимостта 
на финансирането от Съюза, по-
специално когато популяризират 
действията и резултатите от тях, чрез 
поставяне на емблемата на Съюза, 
заедно с упоменаване на „Механизма 
за възстановяване и устойчивост“, по 
който се подпомагат действията, 
офлайн и онлайн, като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на 
инструментите, създадени с настоящия 
регламент, техните действия и 
резултати. Финансовите средства, 
предвидени за инструментите, 
създадени с настоящия регламент, 
допринасят също и за покриване на 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
доколкото са свързани с целите, 
посочени в член 4.

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по начин, който улеснява 
ползвателите, с цел да повиши 
осведомеността сред гражданите, 
предприятията, и по-специално МСП, 
както и публичните администрации 
относно финансовите ресурси, 
предоставяни чрез инструментите, 
създадени с настоящия регламент, 
както и неговите действия и 
резултати. Финансовите средства, 
предвидени за инструментите, 
създадени с настоящия регламент, 
допринасят също и за покриване на 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
доколкото са свързани с целите, 
посочени в член 4.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава цифрова система 
за мониторинг, която гарантира 
пълна публична прозрачност чрез 
леснодостъпна цифрова платформа, 
позволяваща търсене, в която са 
изброени всички бенефициери на 
финансиране, произтичащо от 
националните планове за 
възстановяване и устойчивост, за 
които държавите членки трябва да 
предоставят необходимата 
информация.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 Член 27
Процедура на комитет Упражняване на делегирането

1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011.

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

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 17 
и член 19, се предоставя на 
Комисията до 31 декември 2027 г.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 17 и 19, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Прекратяването влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
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Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията уведомява 
за него едновременно Европейския 
парламент и Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17 и член 19, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
три месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок както Европейският 
парламент, така и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с три месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) дали мерките, предложени в 
плана, ще допринесат за постигане на 
целта, поставена в член 4, както и 
дали планът е в съответствие с 
обхвата на настоящия регламент, 
както е записано в член 3;
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Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение ІІ – 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;

заличава се

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали включените в плана 
инвестиции зачитат принципа за 
ненанасяне на значителни вреди и 
изискванията за минимални 
гаранции;

Изменение 65

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 

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

вериги на стойността 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, като същевременно 
гарантира равни условия на 
конкуренция на единния пазар и 
стратегическата автономност на 
Съюза;

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 2 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и на 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия;

е) дали планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и на 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия в 
съответствие също със 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към 
съответната държава членка, или в 
други относими документи, 
официално приети от Комисията в 
рамките на европейския семестър, и 
които също са способни да 
мобилизират частни инвестиции;

Изменение 67

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) дали са проведени по 
съответния надлежен ред 
консултации с всички заинтересовани 
страни, както е записано в член 15;
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Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.2 – параграф 1 – алинея 1 – 
тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— очаква се прилагането на 
предвидените мерки да допринесе 
значително за създаването на 
благоприятни за климата и околната 
среда системи и за екологизирането на 
икономическите или социалните 
сектори с оглед да допринесе за 
постигането на общата цел за неутрална 
по отношение на климата Европа до 
2050 г.;

— очаква се прилагането на 
предвидените мерки да допринесе 
значително за създаването на 
неутрални за климата и благоприятни 
за околната среда системи, за 
екологизирането икономическите или 
социалните сектори и ефективността 
по отношение на енергетиката и 
ресурсите на тези сектори с оглед да 
допринесе за постигането на общата цел 
за неутрална по отношение на климата 
Европа до 2050 г. при зачитане на 
технологичната неутралност;

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.2 – параграф 1 – алинея 2 – 
уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

или и

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.2 – параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— очаква се прилагането на 
предвидените мерки да допринесе 
значително за цифровата 
трансформация на икономическите или 
социалните сектори;

— очаква се прилагането на 
предвидените мерки да допринесе 
значително за цифровата 
трансформация на икономическите или 
социалните сектори, да подкрепи 
научните изследвания и внедряването 
на технологии в области като 
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изкуствения интелект, 5G и 
основаната на данни икономика, да 
допринесе за цифровата достъпност 
и да намали цифровото разделение;

Изменение 71

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.2 – параграф 1 – алинея 3 – уводна 
част

Текст, предложен от Комисията Изменение

или и

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 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 
справедливия екологичен преход и 
цифровата трансформация;

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.2 – параграф 1 – алинея 4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— очаква се прилагането на 
предвидените мерки да има дълготрайно 
въздействие.

— очаква се прилагането на 
предвидените мерки да има дълготрайно 
положително въздействие.

Изменение 74
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.4 – уводна част

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 плана 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, по-специално за МСП, 
създаването на работни места, 
стратегическата автономност и 
дългосрочната конкурентоспособност 
на Съюза, промишлените екосистеми 
и стратегическите вериги за 
създаване на стойност, и да окаже 
дългосрочно положително 
въздействие върху икономическата и 
социалната устойчивост и 
дългосрочния растеж на държавата 
членка, за да се създадат 
възможности за бъдещите поколения, 
и да смекчава икономическото и 
социално въздействие на кризата и да 
допринася за плана за засилване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване,

Изменение 75

Предложение за регламент
Приложение ІІ – 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, в частност за МСП, 
микропредприятията и 
стартиращите предприятия, 
укрепването на промишлените 
екосистеми и стратегическите 
вериги на стойността на икономиката 
на съответната държава членка, 
стимулиране на създаването на работни 
места и смекчаване на 
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неблагоприятните последици от кризата, 
като същевременно се избягват 
неблагоприятните последици от тези 
мерки за климата и околната среда.

Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.4 – параграф 1 – алинея 4 – тире 1 
а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- и
- планът за възстановяване и 
устойчивост е насочен към 
предстоящия икономически цикъл и 
се фокусира върху дейностите, 
технологиите и отраслите, които 
генерират дългосрочни ползи

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.4 – параграф 1 – алинея 4 – тире 1 
б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- и
- планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква да допринася 
за укрепване на стратегическата 
автономност на Съюза в ключовите 
вериги на стойността

Изменение 78

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.4 – параграф 1 – алинея 4 – тире 1 
в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- и
- планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква да бъде 
насочен към инвестиции в 
дългосрочни проекти, които ще 
генерират растеж и доходи за 
държавите членки и за Съюза, които 
ще се възползват от Европейския 
инструмент за възстановяване (Next 
Generation EU) и неговите схеми за 
изплащане в интерес на бъдещите 
поколения,

Изменение 79

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато планът за 
възстановяване и устойчивост 
отговаря частично или само на някои 
от критериите, посочени в член 16, 
параграф 3, финансовият принос, 
предоставен на съответната 
държава членка не трябва да бъде по-
висок от размера на прогнозните 
разходи за реформите и 
инвестициите, които отговарят на 
критериите, посочени в член 16, 
параграф 3.
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Niinistö, Mikuláš Peksa, Jordi Sole

ECR Pietro Fiocchi

NI Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols
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ID Markus Buchheit

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud
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EPP András Gyürk

Renew Martina Dlabajová

ID Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga

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