
AM\1212267BG.docx PE657.162v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2020/0104(COD)

4.9.2020

ИЗМЕНЕНИЯ
28 - 273
Проект на становище
Франсоа-Ксавие Белами
(PE655.918v01-00)

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Предложение за регламент
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))



PE657.162v01-00 2/154 AM\1212267BG.docx

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\1212267BG.docx 3/154 PE657.162v01-00

BG

Изменение 28
Мария Спираки, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 29
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс 
Иябс, Драгош Пъслару, Валери Айе

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 
изключително значение 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 качествени работни места в 
Съюза, от значение са инвестициите в 
екологични и цифрови технологии, 
мощности и процеси, които подпомагат 
прехода към чиста енергия, като 
повишават енергийната ефективност в 
строителния сектор, в това число 
санирането и интегрирането на 
иновативни решения, и други ключови 
сектори от икономиката, както и 
изграждане на конкурентоспособна и 
иновативна европейска 
промишленост. Инвестициите ще 
диверсифицират основните вериги за 
доставки и ще спомогнат Съюзът да 
стане по-устойчив и по-малко зависим.

Or. en

Изменение 30
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, 
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Джозиан Кутаяр

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 
изключително значение 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, 
както и социалните инвестиции, 
които подпомагат прехода към чиста 
енергия като повишават енергийната 
ефективност, безопасността и 
здравословната среда в сградите и в 
други ключови сектори от икономиката. 
Инвестициите ще диверсифицират 
основните вериги за доставки и ще 
спомогнат Съюзът да стане по-устойчив 
и по-малко зависим.

Or. en

Обосновка

Интервенциите в строителния сектор следва да не се съсредоточават единствено 
върху жилищните сгради и енергийната ефективност, но и върху сградите като цяло, 
както и върху тяхната безопасност и качеството на въздуха в затворените 
помещения.

Изменение 31
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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 
изключително значение 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 
изпълни целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата, както и да се създадат 
работни места, от значение са 
инвестициите в екологични и цифрови 
технологии, иновации и научни 
изследвания, мощности и процеси, 
които подпомагат прехода към енергия 
от възобновяеми източници, 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 и по-малко зависим.

Or. en

Изменение 32
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Ограничителните мерки по 
време на извънредното положение във 
връзка 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 и за 
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насърчаване на цифровото равенство, 
както и за подкрепа на решения, 
основани на софтуер и хардуер с 
отворен код, и 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.

Or. en

Изменение 33
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Съществуват доказателства, 
че в резултат на кризата жените 
губят непропорционално своята 
работа. Наложително е да се избегне 
сценарият, при който финансовите 
помощи от Съюза отиват главно в 
секторите, доминирани от мъжете. 
Насърчаването на растежа с 
балансирано участие на мъжете и 
жените следва да бъде съществена 
част от преодоляването на 
последиците от извънредното 
положение във връзка с COVID-19. 
Секторът на полагането на грижи 
играе централна роля в това 
отношение, особено инвестициите в 
устойчиви на кризи грижи за деца и 
училища.

Or. en
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Обосновка

Вж. проучването на д-р Елизабет Кратцер (Elisabeth Klatzer) и д-р Адзура Риналди 
(Azzura Rinaldi).

Изменение 34
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) В момента не е наличен 
инструмент, който предвижда пряка 
финансова подкрепа, свързана с 
постигането на резултати и 
осъществяването на реформи и 
публични инвестиции от държавите 
членки, които да са в състояние да 
привлекат също така частни 
инвестиции, с оглед на трайното 
въздействие върху производителността 
и устойчивостта на икономиката на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 35
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс 
Иябс, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

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 

(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 
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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.

устойчивост („механизмът“), който да 
осигури ефективна финансова и 
значителна подкрепа за 
възстановяването на европейската 
икономика, която е сериозно 
засегната от извънредното 
положение във връзка с COVID-19, и 
да повиши нейната устойчивост, 
като ускори прилагането на 
реформите и свързаните с тях публични 
инвестиции в държавите членки, 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.

Or. en

Изменение 36
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр

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 

(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, като 
същевременно е в състояние да 
мобилизира и частни инвестиции. 
Механизмът следва да бъде всеобхватен 
и да се възползва от опита, натрупан от 
Съюза и държавите членки от 
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програми. използването на други инструменти и 
програми.

Or. en

Изменение 37
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 вложи 50% от своите 
ресурси за интегрирането на действията 
в областта на изменението на климата и 
устойчивостта на околната среда и за 
постигането на общата цел 50 % от 
бюджетните разходи на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата и околната среда. 
Изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
екосистемите са основни движещи 
сили на натиска върху околната 
среда, които създадоха условия за 
появата и разпространението на 
COVID-19 и потенциални бъдещи 
пандемии. Поради това всички 
инвестиции по линия на механизма 
следва да изпълняват критериите за 
устойчивост на околната среда, 
както са определени в [Регламента за 
таксономията), и да спазват поне 
принципа за ненанасяне на 
значителни вреди и изискванията за 
минимални гаранции. Критериите и 
уредбата на ЕС относно 
таксономията следва да бъдат 
използвани при проследяване на 
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изпълнението на ангажиментите в 
областта на климата.

Or. en

Изменение 38
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

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 екологичния и на 
цифровия преход и подкрепата за една 
солидна стратегия за МСП и за 
промишлеността, които ще имат 
приоритетна роля за възобновяването и 
модернизирането на икономиката и за 
поддържането на нейната 
конкурентоспособност.

Or. en

Изменение 39
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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, но и на открит, устойчив и 
приобщаващ цифров преход. И двата 
прехода ще имат приоритетна роля за 
възобновяването и модернизирането на 
икономиката.

Or. en

Изменение 40
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр

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 както на екологичния, 
така и на цифровия преход. И двата 
прехода ще имат приоритетна роля за 
възобновяването, декарбонизацията и 
модернизирането на икономиката.

Or. en
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Изменение 41
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 42
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, 
Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 14

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

(14) Общата цел на механизма следва 
да бъде насърчаването на икономическо, 
социално и териториално сближаване. 
 Поради това той следва да подобрява 
устойчивостта и капацитета за 
приспособяване на държавите членки, 
да смекчава социалните и 
икономическите последици от кризата и 
да подпомага екологичния и цифровия 
справедлив 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, като същевременно се 
гарантират еднаквите условия на 
конкуренция на единния пазар и 
стратегическата автономност на 
Съюза.

Or. en

Изменение 43
Джозиан Кутаяр

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 

(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. 



AM\1212267BG.docx 15/154 PE657.162v01-00

BG

и да се насърчава устойчивият растеж. Механизмът следва също така да 
допринася за постигането на 
равенство между половете.

Or. en

Изменение 44
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 45
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Общата цел на механизма следва (14) Общата цел на механизма следва 
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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.

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, 
да се насърчава устойчивият растеж и 
да се повишава европейската 
конкурентоспособност в световен 
мащаб.

Or. en

Изменение 46
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да допринася за целите на 
механизма, планът за възстановяване и 
устойчивост следва да съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и проекти 
за публични инвестиции. Планът следва 
да е съобразен със съответните 
специфични за държавата 
предизвикателства и приоритети, 
установени в контекста на европейския 
семестър, с националните програми за 
реформи, националните планове в 
областта на енергетиката и климата, 
плановете за справедлив преход, както и 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми, приети по 
линия на фондовете на Съюза. За 
насърчаване на действия, попадащи в 
обхвата на Европейския зелен пакт и на 

(16) За да допринася за целите на 
механизма, планът за възстановяване и 
устойчивост следва да съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и проекти 
за публични инвестиции. Планът следва 
да е съобразен със съответните 
специфични за държавата 
предизвикателства и приоритети, 
установени в контекста на европейския 
семестър, с националните програми за 
реформи, националните планове в 
областта на енергетиката и климата, 
плановете за справедлив преход, както и 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми, приети по 
линия на фондовете на Съюза. За 
насърчаване на действия, попадащи в 
обхвата на Европейския зелен пакт и на 
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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.

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, околната среда и защитата 
на данните. Механизмът не следва да 
се използва за финансиране на 
дейности, свързани с производството, 
преработката, разпространението, 
съхранението или изгарянето на 
изкопаеми горива, извеждането от 
експлоатация, експлоатацията, 
адаптирането или изграждането на 
атомни електроцентрали, 
обезвреждането на отпадъци на 
сметища и инвестициите в 
инсталации за изгаряне на отпадъци, 
инвестициите в летищна 
инфраструктура, с изключение на 
най-отдалечените региони.

Or. en

Изменение 47
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, Симона 
Бонафе

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 

(16) За да допринася за целите на 
механизма, планът за възстановяване и 
устойчивост следва да съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и 
инвестиционни проекти и да е в 
състояние да мобилизира и частни 
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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.

инвестиции. Планът следва да е 
съобразен 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 
осигурява полезни взаимодействия с 
тях, както и и да е съобразен 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 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.

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва.

Изменение 48
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

Предложение за регламент
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Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 за 
възстановяване и устойчивост 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, 
Програмата в областта на цифровите 
технологии и промишлената 
стратегия, планът също така следва 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.

Or. en

Изменение 49
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) За да се гарантира подходящо 
финансово участие, съответстващо на 
действителните потребности на 
държавите членки да предприемат и 
завършат реформите и инвестициите от 
плана за възстановяване и устойчивост, 
е целесъобразно да се определи 
максимално финансово участие по 
линия на Механизма, що се отнася до 
финансовата подкрепа (т.е. 
безвъзмездната финансова подкрепа). 
Максималното участие следва да се 
изчислява на базата на населението, 
реципрочната стойност на брутния 
вътрешен продукт (БВП) на глава на 
населението и относителния процент на 
безработицата във всяка държава 
членка. Показателите за БВП и 
равнището на безработица следва да 
отразяват въздействието на 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19 върху отделните държави 
членки, което следва също да се вземе 
предвид.

Or. en

Изменение 50
Джозиан Кутаяр

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 

(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 
по всяко време след влизането в сила 
на настоящия регламент, до 31 
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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.

август 2024 г. За осигуряване на 
бързото изпълнение държавите членки 
следва да имат възможност да 
представят проекта на план 
едновременно със съответна 
информация за проекта на бюджет, с 
начало шест месеца преди 
официалното представяне на плана за 
възстановяване и устойчивост.

Or. en

Изменение 51
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, Симона 
Бонафе

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.

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към екологична и цифровизирана 
икономика. Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде 
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основният критерий, който да се спазва. В тази връзка планът за възстановяване и 
устойчивост следва да бъде самостоятелен акт, а не приложение към НПР.

Изменение 52
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 
цифровия преход; както и обяснение за 
съгласуваността на предложения план 
със съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети, установени в рамките на 
европейския семестър. В хода на целия 
процес Комисията и държавите членки 
следва да се стремят към постигане на 
тясно сътрудничество.

(21) За да се гарантира националната 
ангажираност и акцентът върху 
необходимите реформи и инвестиции, 
държавите членки, които искат да 
получат подкрепа, следва да представят 
на Комисията надлежно мотивиран и 
обоснован план за възстановяване и 
устойчивост. Планът за възстановяване 
и устойчивост следва да съдържа 
подробен набор от мерки за неговото 
изпълнение, в т.ч. междинни и крайни 
цели, както и очакваното въздействие на 
плана върху потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост; той също така следва да 
съдържа мерки за екологичния и 
цифровия преход; той следва да 
показва по какви начини планът се 
очаква да допринесе за равенството 
между половете и за растеж и 
създаване на работни места, които да 
бъдат балансирани от гледна точка 
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.

Or. en
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Изменение 53
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр

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 
цифровия преход; както и обяснение за 
съгласуваността на предложения план 
със съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети, установени в рамките на 
европейския семестър. В хода на целия 
процес Комисията и държавите членки 
следва да се стремят към постигане на 
тясно сътрудничество.

(21) За да се гарантира националната 
ангажираност и акцентът върху 
необходимите реформи и инвестиции, 
държавите членки, които искат да 
получат подкрепа, следва да представят 
на Комисията надлежно мотивиран и 
обоснован план за възстановяване и 
устойчивост. Планът за възстановяване 
и устойчивост следва да съдържа 
подробен набор от мерки за неговото 
изпълнение, в т.ч. междинни и крайни 
цели, както и очакваното въздействие на 
плана върху потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост; той също така следва да 
съдържа мерки за справедливия 
екологичен и цифров 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.

Or. en

Обосновка

Принципът за справедлив преход, при който никой не оставен настрана, следва да се 
прилага и за екологичния и цифровия преход.

Изменение 54
Виле Ниенистьо
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 
балансиран от гледна точка на 
равенството между половете растеж, 
за 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 планът изключва 
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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.

дейности, които не отговарят на 
критериите за устойчивост, 
определени в [Регламента относно 
таксономията]; дали всички 
съответни заинтересовани страни са 
били надлежно консултирани; дали 
държавите членки зачитат 
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, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

Or. en

Изменение 55
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

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 

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

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 предложеният от държавата 
членка план за възстановяване и 
устойчивост да допринесе за 
ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичната за всяка държава 
препоръка, отправена 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 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, способни да 
мобилизират 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.

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към екологична и цифровизирана 
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икономика. Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде 
основният критерий, който да се спазва.

Изменение 56
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с измененията за въвеждане на възможността за частично 
одобрение на ПВУ.

Изменение 57
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр



PE657.162v01-00 28/154 AM\1212267BG.docx

BG

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 
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.

(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 и цифров 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 
максималният размер на заема за всяка 
държава членка не следва да надвишава 
4,7 % от нейния брутен национален 
доход. При извънредни обстоятелства и 
при наличие на средства следва да бъде 
възможно увеличение на максималния 
размер. По същите причини за добро 
финансово управление следва да е 
възможно заемът да бъде изплащан на 
вноски срещу постигане определени 
резултати.

Or. en

Обосновка

Принципът за справедлив преход, при който никой не оставен настрана, следва да се 
прилага и за екологичния и цифровия преход.



AM\1212267BG.docx 29/154 PE657.162v01-00

BG

Изменение 58
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да ускори процеса на одобрение на ПВУ.

Изменение 59
Джозиан Кутаяр

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 веднъж на всеки шест 
месеца 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 
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възстановяване и устойчивост.

Or. en

Изменение 60
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

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.

Or. en

Изменение 61
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 

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

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 
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 
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финансиране от ЕС. финансиране от ЕС.

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

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

Or. en

Изменение 62
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „европейски семестър за 
координация на икономическите 
политики“ (наричан по-долу 
„европейски семестър“) означава 
процесът, предвиден в член 2-a от 
Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета 
от 7 юли 1997 г.20

заличава се

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

Or. en

Изменение 63
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 а. „устойчивост“ означава 
способността на европейската 
икономика, селско стопанство и 
промишленост да произвеждат в 
рамките на единния пазар всички 
необходими стоки и услуги, за да се 
гарантира стратегическата 
автономност на Европейския съюз, да 
се укрепи независимостта от трети 
държави върху активите и 
технологиите, необходими за 
стабилността и сигурността на 
европейските общества и необходими 
за справяне с шокове и устойчиви 
структурни промени с ограничено 
въздействие върху бъдещите 
поколения;

Or. en

Изменение 64
Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 а. „възстановяване“ означава 
процесът, планиран за възстановяване 
на европейската и националните 
икономики след излагането на криза в 
резултат на външни и непредвидими 
фактори, чрез предприемане на 
действия за подкрепа, които не водят 
до дискриминационно и обременяващо 
наблюдение след приключването на 
програмата, като инструмент за 
наблюдение;

Or. en
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Изменение 65
Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 б. „устойчивост“ означава 
способността за минимизиране на 
непосредствените и дългосрочните 
негативни последици от микро- и 
макроикономическа криза чрез 
намаляване на уязвимостта на 
националните икономики и 
премахване на нивото на зависимост 
на стратегическите промишлени 
сектори на ЕС от трети държави;

Or. en

Изменение 66
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 а. принципът за "ненанасяне на 
значителни вреди" означава 
въздържане от нанасяне на 
„значителни вреди за екологичните 
цели“, както е определено в член 17 
от Регламент (ЕС) 2020/852 
[Регламента относно 
таксономията];

Or. en

Изменение 67
Виле Ниенистьо
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от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 б. „минимални гаранции“ 
означава прилагане на процедурите, 
определени в член 18 от Регламент 
(ЕС) 2020/852 [Регламента относно 
таксономията];

Or. en

Изменение 68
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. „издръжливост“ означава 
способността за справяне със 
социални, икономически и екологични 
шокове и трайни структурни 
промени по устойчив начин, с цел да 
се запази благосъстоянието на 
обществото, без да се излага на риск 
наследството за бъдещите 
поколения.

Or. en

Изменение 69
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхватът на прилагане на Механизма за Обхватът на прилагане на Механизма за 
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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.

възстановяване и устойчивост, създаден 
с настоящия регламент, се отнася до 
области на политиката, свързани с 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
екологичния преход към неутралност 
по отношение на климата до 2050 г. и 
отворения, устойчив и приобщаващ 
цифров преход, здравето, 
конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив, балансиран 
от гледна точка на равенството 
между половете и приобщаващ растеж, 
работните места и инвестициите и 
стабилността на финансовите системи.

Механизмът подкрепя единствено 
дейности, за които може да се 
докаже, че „не нанасят значителни 
вреди“ и че са в съответствие с 
„минималните гаранции“, определени 
в Регламент (ЕС) 2020/852 
[Регламента относно таксономията], 
не водят до обвързване с въглеродно 
интензивни активи и не 
възпрепятстват внедряването на 
алтернативни решения за нулеви 
въглеродни емисии.
Механизмът не финансира 
инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението 
или изгарянето на изкопаеми горива; 
извеждането от експлоатация, 
експлоатацията, адаптирането или 
изграждането на атомни 
електроцентрали; обезвреждането на 
отпадъци и инвестициите в 
инсталации за изгаряне на отпадъци; 
инвестициите в летищна 
инфраструктура, с изключение на 
най-отдалечените региони.

Or. en
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Изменение 70
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, 
Джозиан Кутаяр

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 стратегическата 
политика, свързани с икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, целите на ООН за 
устойчиво развитие, справедливия 
екологичен и цифров преход, здравето, 
конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието, професионалното 
образование и уменията, човешкия и 
социалния капитал, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места, 
инвестициите, материалната и 
нематериалната инфраструктура, 
устойчивия транспорт и мобилност, 
енергийната ефективност, кръговата 
икономика, възстановяването на 
градската среда, равенството между 
половете, защитата на правата на 
човека и социалните права и 
зачитането на върховенството на 
закона, както и стабилността на 
финансовите системи.

Or. en

Изменение 71
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс Иябс, Драгош Пъслару, Мартина 
Длабайова, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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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 преход, цифровата 
трансформация, критичната 
инфраструктура, здравето, 
конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите.

Or. en

Изменение 72
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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, социално 
справедливия екологичен и цифров 
преход, общественото здравеопазване, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, качествените работни места и 
публичните инвестиции и 
стабилността на финансовите системи.

Or. en
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Изменение 73
Перниле Вайс, Шон Кели, Иван Щефанец, Хена Виркунен, Томас Тобé, Сара 
Шютедал

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 със 
стратегическата автономност на 
ЕС, като същевременно се защитават 
и подкрепят принципите на единния 
пазар и се избягват неустойчиви 
пазарни концентрации, както и с 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
екологичния и цифровия преход, 
здравето, дългосрочната 
конкурентоспособност, устойчивостта, 
производителността, образованието и 
уменията, научните изследвания и 
иновациите, интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж, работните места и 
инвестициите и стабилността на 
финансовите системи.

Or. en

Изменение 74
Мария Спираки, Франсоа-Ксавие Белами

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, 

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, 
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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.

екологичния и цифровия преход, 
здравето, конкурентоспособността, 
енергетиката и сигурността на 
доставките на енергия, устойчивостта, 
производителността, образованието и 
уменията, научните изследвания и 
водещите иновации в някои 
стратегически сектори като 
водородната технология, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

Or. en

Изменение 75
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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 със 
стратегическата автономност на 
ЕС, включително авиокосмическия 
сектор, отбраната и сигурната 
свързаност, както и с икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, екологичния и цифровия 
преход, здравето, дългосрочната 
конкурентоспособност, устойчивостта, 
производителността, образованието и 
уменията, научните изследвания и 
иновациите, интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж, работните места и 
инвестициите и стабилността на 
финансовите системи.

Or. en

Изменение 76
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Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

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, 
промишлената автономност и 
преместването на дейности, 
екологичния и цифровия преход, 
здравето, конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

Or. en

Изменение 77
Пиетро Фиоки

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 

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, МСП, 
включително и микропредприятията, 
здравето, конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
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и стабилността на финансовите системи. растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

Or. en

Изменение 78
Ангелика Ниблер

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, 
здравето, конкурентоспособността в 
рамките на световните пазари, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

Or. en

Изменение 79
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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 

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
осигури дългосрочен икономически 
просперитет на Съюза, което ще даде 
възможност за бързо изплащане на 
договорените от Next Generation EU 
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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.

заеми, които не следва да 
представляват финансова тежест за 
следващите поколения, да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза и 
неговата дългосрочна 
конкурентоспособност 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, 
насърчаване на цифровата 
независимост, ключови стратегии, и 
по-специално във връзка с важни 
проекти от общоевропейски интерес 
(ВПОИ), промишлената стратегия за 
Европа, стратегията за европейските 
МСП, кръговата икономика, научните 
изследвания и иновациите в ключови 
технологии, модерен сектор на 
здравеопазването, отбраната, 
авиокосмическия сектор, сигурната 
свързаност и миграцията, 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 стимулиране на 
дългосрочен устойчив растеж, както и 
намаляване на зависимостта от 
трети държави в стратегическите 
области.

Or. en

Изменение 80
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

просперитет на Съюза, което ще даде 
възможност за бързо изплащане на 
договорените от Next Generation EU 
заеми, които не следва да 
представляват финансова тежест за 
следващите поколения, да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза и 
неговата дългосрочна 
конкурентоспособност 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, 
ключови стратегии, а именно 
относно важни проекти от 
общоевропейски интерес (ВПОИ), 
стратегията за европейските МСП, 
кръговата икономика, научните 
изследвания и иновациите в ключови 
технологии, модерен сектор на 
здравеопазването, отбраната и 
миграцията, 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 
стимулиране на устойчивия растеж.

Or. en

Изменение 81
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 

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 
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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.

държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния преход към 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. и отворен, 
устойчив и приобщаващ цифров 
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 
стимулиране на устойчив и 
балансиран от гледна точка на 
равенството между половете растеж, 
както и на високо ниво на защита на 
околната среда.

Or. en

Изменение 82
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата, също така чрез 
подкрепа за платежоспособността 
на дружествата, установени в 
държави членки и опериращи в 
рамките на Съюза, и подпомагане на 
справедливия екологичен и цифров 
преход в съответствие с принципа за 
ненанасяне на вреда, като по този 
начин се допринася за възстановяване 
на потенциала за растеж на 
икономиките на Съюза и на неговите 
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промишлени екосистеми и 
стратегически вериги за създаване на 
стойност, насърчаване на създаването 
на заетост след кризата с COVID-19 и 
стимулиране на устойчивия растеж, 
както и оползотворяване на пълния 
потенциал на единния пазар, като 
същевременно се гарантират еднакви 
условия на конкуренция и 
стратегическа автономност на 
Съюза.

Or. en

Изменение 83
Мария Спираки, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
насърчава икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в Съюза 
чрез повишаване на устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, смекчаване на 
социалното и икономическото 
въздействие на кризата и подпомагане 
на екологичния и цифровия преход, като 
по този начин се допринася за 
възстановяване на потенциала за растеж 
на икономиките на Съюза, насърчаване 
на създаването на заетост, както и за 
връщането и подкрепата за 
промишлените сектори, които се 
оказаха критични след кризата с 
COVID-19, като например секторът 
на здравеопазването, и насърчаване на 
устойчивия растеж чрез влагане на 
инвестиции в ключови технологии, 
като например водородните 
технологии и критичните вериги за 
създаване на стойност. 

Or. en
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Изменение 84
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Барт Хротхаус, Маури Пекаринен, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Валери Айе

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 възстановяване на потенциала за 
растеж на икономиките на Съюза и 
стимулиране на създаването на 
работни места след кризата с 
COVID-19, както и повишаване на 
устойчивостта и капацитета за 
приспособяване на държавите членки, 
смекчаване на социалното и 
икономическото въздействие на кризата 
и подпомагане на екологичния преход и 
цифровата трансформация с цел 
постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
работни места и инвестиции, както 
и стабилността на финансовите 
системи, като се запази добавената 
стойност на финансовата подкрепа в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 85
Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
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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.

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, по-
специално по отношение на МСП, 
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, както и повишаване на 
заетостта сред младите хора, 
стимулиране на устойчив растеж и 
предотвратяване на всякаква форма 
на по-нататъшна финансова рецесия 
чрез погасяването на заеми.

Or. en

Изменение 86
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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, възстановяване на 
публичните услуги, които бяха силно 
засегнати от мерките за строги 
икономии, смекчаване на социалното и 
икономическото въздействие на кризата 
и подпомагане на социално 
справедливия екологичен и цифров 
преход, като по този начин се допринася 
за възстановяване на потенциала за 
растеж на икономиките на Съюза, 
защита на съществуващите работни 
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места и насърчаване на създаването на 
качествена заетост след кризата с 
COVID-19, както и стимулиране на 
устойчивия растеж.

Or. en

Изменение 87
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 88
Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 

1. Общата цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да се 
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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.

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, 
МСП, включително и 
микропредприятията, като по този 
начин се допринася за възстановяване 
на потенциала за растеж на 
икономиките на Съюза, насърчаване на 
създаването на заетост след кризата с 
COVID-19 и насърчаване на устойчивия 
растеж.

Or. en

Изменение 89
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Механизмът гарантира, че:
а) поне 50% от инструмента служат 
за пряко подпомагане на действията в 
областта на климата и околната 
среда, в съответствие с целите на 
Европейския зелен пакт, Парижкото 
споразумение и член 9 от Регламент 
(ЕС) 2020/852 [Регламента относно 
таксономията], и че всички действия 
по механизма са съобразени с 
принципа за ненанасяне на 
значителни вреди и с изискванията за 
„минимални гаранции“.Държавите 
членки определят и проследяват 
разходите за климата и околната 
среда, като използват критериите, 
посочени в Регламент 2020/852 
[Регламента относно 
таксономията];
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б) действията, финансирани от 
механизма с цел насърчаване на 
отворена цифрова трансформация, 
допринасят за цифрово равенство, 
цифров достъп, решения за отворен 
софтуер и хардуер и гарантиат 
защита на личните данни;те се 
подкрепят също така чрез 
разширяване на обхвата на мерките 
за производство на енергия от 
възобновяеми източници и енергийна 
ефективност;
в) при подготовката, изпълнението, 
мониторинга, докладването и 
оценката на съответните реформи и 
инвестиции се насърчават 
равенството между половете, 
интегрирането на принципа за 
равенство между половете и 
балансираните инвестиции в 
сектори, доминирани от жени и 
мъже, включително и инвестициите 
в сектора за полагане на грижи;

Or. en

Изменение 90
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен, Иварс Иябс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф1 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, заложен в 
Регламент 2020/852 (Регламента 
относно таксономията).

Or. en
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Изменение 91
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен, Иварс Иябс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията е оправомощена да 
приеме делегиран акт до 31 декември 
2020 г. за допълване на настоящия 
регламент чрез разработване на 
съответна методология и насоки 
относно принципа за ненанасяне на 
значителни вреди във връзка с 
механизма, като използва 
критериите, посочени в Регламент 
2020/852 (Регламента относно 
таксономията). Националните 
планове за устойчивост и 
възстановяване трябва да са в 
съответствие с тези насоки.

Or. en

Изменение 92
Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За постигането на тази обща цел 
конкретната цел на Механизма за 
възстановяване и устойчивост е да 
предоставя на държавите членки 
финансова подкрепа с оглед 
постигането на междинните и крайните 
цели на реформите и инвестициите, 
както е посочено в плановете за 
възстановяване и устойчивост, в 
рамките на някои стратегически 
области, като например МСП и 
националните промишлени сектори, 
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здравния сектор, изследователските и 
иновационните дейности, 
отбранителната промишленост и 
управлението на миграцията. Тази 
конкретна цел се преследва в тясно 
сътрудничество със съответните 
държави членки.

Or. en

Изменение 93
Андраш Дюрк, Едина Тот

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Ясното определяне на датата е важно за ориентиране на държавите членки при 
изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост. Оправдано е тази 
дата да се определи в началото на кризата, което ще позволи на държавите членки 
да включат в своите планове и спешните мерки, свързани с кризата.

Изменение 94
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Плановете за възстановяване и 
устойчивост ще бъдат насочени най-
напред към възстановяването на 
публичните услуги, чието голямо 
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значение беше потвърдено от 
кризата с COVID-19.

Or. en

Изменение 95
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Механизмът за възстановяване 
и устойчивост подкрепя 
промишлените стратегии на 
държавите членки, които са насочени 
към качествени работни места, 
равномерно развитие и амбициозни 
климатични цели; в този смисъл 
държавите членки се приканват да 
включат в своя план за 
възстановяване и устойчивост план 
за публични инвестиции с цел 
насърчаване на развитието на 
обществения производствен сектор, 
по-специално за стратегическите 
сектори, които са твърде важни, за 
да бъдат оставени на пазара, като 
например лекарствата, санитарните 
продукти, личните предпазни 
средства и медицинските изделия.

Or. en

Изменение 96
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Йоргос 
Георгиу, Сира Рего

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. За да се допринесе за 
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социалното и териториалното 
сближаване, подкрепата за частния 
сектор следва да се предоставя най-
вече на микропредприятията и МСП 
в най-засегнатите региони, за да се 
противодейства на регионалните 
неравенства, които са подсилени от 
политиките, насочени към 
стимулиране на 
конкурентоспособността.

Or. en

Изменение 97
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 г. Плановете за възстановяване и 
устойчивост имат за цел 
поддържането на качествена 
заетост. Работните места, 
създадени в рамките на тези планове, 
спазват най-високите стандарти за 
правата на работниците.

Or. en

Изменение 98
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) чрез сума в размер на 334 950 000 
000 EUR, посочена в член 3, параграф 2, 
буква а), подточка ii) от Регламент 
[ИВЕС] по текущи цени, на 
разположение за безвъзмездна 

а) чрез сума в размер на 334 950 
000 000 EUR, посочена в член 3, 
параграф 2, буква а), подточка ii) от 
Регламент [ИВЕС] по текущи цени, на 
разположение за безвъзмездна 
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финансова подкрепа, при условията на 
член 4, параграфи 4 и 8 от Регламент 
[ИВЕС].

финансова подкрепа, при условията на 
член 4, параграфи 4 и 8 от Регламент 
[ИВЕС], от които най-малко 167 475 
000 000 EUR подкрепят пряко 
действия, свързани с климата и 
околната среда.

Or. en

Изменение 99
Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези суми представляват външни 
целеви приходи по член 21, параграф 5 
от Финансовия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 100
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) 10 % от сумата, посочена в 
член 5, параграф 1, буква а) и член 5, 
параграф 1, буква б), се разпределят за 
финансиране на проектите от 
европейски общ интерес, посочени в 
член 5а.

Or. en

Изменение 101
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумите, посочена в параграф 1, 
буква а) може също така да покриват 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на всеки инструмент и 
постигането на неговите цели, по-
специално проучвания, срещи на 
експерти, дейности по комуникация и 
предоставяне на информация, 
включително институционална 
комуникация за политическите 
приоритети на Съюза, доколкото те са 
свързани с целите на настоящия 
регламент, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обработката и 
обмена на информация, 
институционални инструменти в 
областта на информационните 
технологии, и всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
направени от Комисията за 
управлението на всеки инструмент. 
Посочените суми могат също така да 
покриват разходите за други дейности 
за подпомагане, като контрол на 
качеството и мониторинг на проектите 
на място и разходите за партньорски 
консултации и експерти за оценката и 
изпълнението на реформи и инвестиции.

2. Сумите, посочени в параграф 1, 
буква а), може също така да покриват 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на всеки инструмент и 
постигането на неговите цели, по-
специално проучвания, срещи на 
експерти, 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 
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.

Or. en

Изменение 102
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 5а
Проекти от европейски общ интерес

Сумата, посочена в член 5, параграф 1, 
буква ба), се използва за финансиране 
на проекти от европейски общ 
интерес, които имат европейски 
обхват с голям принос за зеления и 
цифровия преход, както и 
за възстановяването след породената 
от COVID-19 криза. Проектите от 
европейски общ интерес се въвеждат 
от Комисията чрез делегирани 
актове, като се посочват 
участващите държави членки, 
сумите, етапните и общите 
цели, проектите/видовете проекти. 
Проектите от европейски общ 
интерес са:
- Туризъм;
- Авиационна индустрия;
- Възможности за корабоплаване по 
вътрешни водни пътища;
- ERTMS (европейска система за 
управление на железопътния 
трафик).

Or. en

Изменение 103
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
6 Финансовите средства, които са 

отпуснати на държавите членки при 
споделено управление, при поискване 

от тяхна страна могат да бъдат 
прехвърлени във механизма. 

Комисията ще изпълнява бюджета, 
що се отнася до тези средства, пряко 
в съответствие с член 62, параграф 1, 
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буква а) от Финансовия регламент. 
Тези ресурси се използват в полза на 

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

Or. en

Изменение 104
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Финансовите средства, които са 
отпуснати за механизма, могат при 
поискване от държава членка да бъдат 
прехвърлени към фондовете на Съюза, 
за да се използват в полза на 
държавата членка, поискала 
прехвърлянето. Тези средства се 
изпълняват при споделено управление 
в съответствие с член 63 от Финансовия 
регламент. За тези ресурси се прилагат 
правилата за получателите на 
средства от Съюза.

Or. en

Изменение 105
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф1 а ( нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на Механизма за 
възстановяване и устойчивост не е 
свързано със структурни мерки за 
реформа или с други форми на 
икономически и политически условия, 
свързани с Пакта за стабилност и 
растеж или с европейския семестър, 
които биха могли да отслабят 
социалните права или правата на 
работниците.

Or. en

Изменение 106
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 107
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Мерки за обвързване на механизма с 
доброто икономическо управление

1.
Решението за спиране на 
плащанията, посочено в параграф 1, 
се прилага за заявления за плащане, 
подадени след датата на решението 
за спиране.
Спирането на срока по член 17 се 
прилага от деня след приемането на 
решението, посочено в параграф 1.
В случай на спиране на плащанията 
се прилага член 15, параграф 9 от 
Регламента за определяне на 
общоприложими разпоредби за [...].
2.
Съответните процедури или 
плащания се възобновяват в деня след 
отмяната на спирането.

Or. en

Изменение 108
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Мерки за обвързване на механизма с 
доброто икономическо управление

1.
Решението за спиране на 
плащанията, посочено в параграф 1, 
се прилага за заявления за плащане, 
подадени след датата на решението 
за спиране.
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Спирането на срока по член 17 се 
прилага от деня след приемането на 
решението, посочено в параграф 1.
В случай на спиране на плащанията 
се прилага член 15, параграф 9 от 
Регламента за определяне на 
общоприложими разпоредби за [...].
2.
Съответните процедури или 
плащания се възобновяват в деня след 
отмяната на спирането.

Or. en

Изменение 109
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всяка държава членка се изчислява 
максимално финансово участие за 
разпределението на сумата, посочена в 
член 5, параграф 1, буква а), като се 
използва методиката, посочена в 
приложение I, въз основа на 
населението, реципрочната стойност на 
брутния вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението и относителното 
равнище на безработица на всяка 
държава членка.

За всяка държава членка се изчислява 
максимално финансово участие за 
разпределението на сумата, посочена в 
член 5, параграф 1, буква а), като се 
използва методиката, посочена в 
приложение I, въз основа на 
населението, реципрочната стойност на 
брутния вътрешен продукт (БВП) на 
глава от населението и относителното 
равнище на безработица на всяка 
държава членка. Показателите за БВП 
и равнището на безработица следва 
да отразяват въздействието на 
кризата, причинена от COVID-19.

Or. en

Изменение 110
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За периода от 31 декември 2022 
г. до 31 декември 2024 г., когато са 
налични финансови средства, 
Комисията може да организира покани 
за представяне на предложения в 
съответствие с графика на 
европейския семестър. За тази цел тя 
публикува препоръчителен график на 
поканите за представяне на 
предложения, които трябва да се 
организират в този период, и при 
всяка покана посочва сумата, която е 
на разположение за отпускане. Всяка 
държава членка може да предложи да 
получи максимален размер, 
съответстващ на нейния дял от сумата, 
която е на разположение за отпускане, 
както е посочено в приложение I, за 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост.

2. За периода от 31 декември 
2022 г. до 31 декември 2024 г., когато са 
налични финансови средства, 
Комисията може да организира покани 
за представяне на предложения и 
посочва при всяка покана наличната 
сума за разпределяне. Всяка държава 
членка може да предложи да получи 
максимален размер, съответстващ на 
нейния дял от сумата, която е на 
разположение за отпускане, както е 
посочено в приложение I, за изпълнение 
на плана за възстановяване и 
устойчивост.

Or. en

Изменение 111
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 112
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите членки 
гарантират спазването на 
ценностите на Съюза, залегнали в 
член 2 от ДЕС [върховенството на 
закона], за да бъдат допустими за 
финансиране от механизма.

Or. en

Изменение 113
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 114
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Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 115
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 116
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 преход22и 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 и на 
Европейския зелен пакт, по-специално 
тези, които са от значение за или 
произтичат от „зеления“ преход към 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. и открит, 
устойчив и приобщаващ цифров 
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) 2018/1999, в плановете 
за справедлив преход в рамките на 
Фонда за справедлив преход, 
Европейския зелен пакт и в 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми в рамките на 
фондовете на Съюза. Механизмът 
подпомага единствено дейности, 
които не нанасят значителна вреда 
на целите, свързани с околната среда, 
и зачитат изискванията за 
„минимални гаранции“, както те са 
определени в Регламент (ЕС) 2020/852 
[Регламент за таксономията].

_________________
21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
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Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и 
на действията в областта на 
климата.
22 […]

Or. en

Изменение 117
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сира Рего

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 преход22и 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 социални предизвикателства и 
приоритети, както и със един социално 
справедлив „зелен“ и цифров преход. 
Плановете за възстановяване и 
устойчивост са в съответствие и с 
информацията, включена в 
националните планове на държавите 
членки в областта на енергетиката и 
климата и техните актуализации 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/19992121, 
в плановете за справедлив преход в 
рамките на Фонда за справедлив 
преход22 и в споразуменията за 
партньорство и оперативните програми 
в рамките на фондовете на Съюза.

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

21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
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действията в областта на климата. действията в областта на климата.
22 […] 22 […]

Or. en

Изменение 118
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, Симона 
Бонафе

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 
преход22и в споразуменията за 
партньорство и оперативните 
програми в рамките на фондовете на 
Съюза.

2. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са в съответствие и 
осигуряват полезни взаимодействия с 
информацията, включена от 
държавите членки 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 преход 22 и в 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми в рамките на 
фондовете на Съюза, както и с 
приоритетите и целите на други 
фондове и програми на Съюза, с 
националните програми за реформи в 
рамките на европейския семестър и 
със съответните специфични за всяка 
държава предизвикателства и 
приоритети, определени в контекста 
на европейския семестър, и по-
специално тези, които са от значение 
за „зеления“ и цифровия преход.

_________________ _________________
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.
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22 […] 22 […]

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва.

Изменение 119
Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

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 
преход22и 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, по-специално тези, които са 
от значение за или произтичат от 
националното промишлено призвание, 
екологичния и цифровия преход за 
МСП, стратегическите сектори, 
които допринасят за автономността 
на ЕС в световен план и за 
конкурентоспособността, що се 
отнася до трети държави. 

_________________
21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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от 11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и 
на действията в областта на 
климата.
22 […]

Or. en

Изменение 120
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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 преход22и 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 
екологичния и цифровия преход или са 
резултат от този преход и са от 
значение за укрепване на 
стратегическата автономия на ЕС. 
Плановете за възстановяване и 
устойчивост са в съответствие с 
информацията, включена от държавите 
членки в националните програми за 
реформи в рамките на европейския 
семестър, в техните национални планове 
в областта на енергетиката и климата и 
техните актуализации съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/199921, в плановете 
за справедлив преход в рамките на 
Фонда за справедлив преход22 и в 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми в рамките на 
фондовете на Съюза. Плановете също 
така дават възможност за 
инвестиции в ориентирани към 
бъдещето активи, технологии и 
инфраструктури, за да се гарантира 
дългосрочна устойчивост и 
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конкурентоспособност на ЕС.
_________________ _________________
21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата.

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

22 […] 22 […]

Or. en

Изменение 121
Пиетро Фиоки

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 преход22и 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 
екологичния и цифровия преход или са 
резултат от този преход и подпомагат 
МСП, включително 
микропредприятията. Плановете за 
възстановяване и устойчивост са в 
съответствие и с информацията, 
включена от държавите членки в 
националните програми за реформи в 
рамките на европейския семестър, в 
техните национални планове в областта 
на енергетиката и климата и техните 
актуализации съгласно Регламент (ЕС) 
2018/199921, в плановете за справедлив 
преход в рамките на Фонда за 
справедлив преход22 и в споразуменията 
за партньорство и оперативните 
програми в рамките на фондовете на 
Съюза.

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

Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата.

22 […] 22 […]

Or. en

Изменение 122
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Мартин Хойсик, Bart 
Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс Иябс, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, 
Валери Айе

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 преход22и 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 
областите на политиката, изброени 
в член 3. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са в съответствие и с 
информацията, включена от държавите 
членки в националните програми за 
реформи в рамките на европейския 
семестър, в техните национални планове 
в областта на енергетиката и климата и 
техните актуализации съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/199921, в плановете 
за справедлив преход в рамките на 
Фонда за справедлив преход22 и в 
споразуменията за партньорство и 
оперативните програми в рамките на 
фондовете на Съюза.

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

21 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
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действията в областта на климата. действията в областта на климата.
22 […] 22 […]

Or. en

Изменение 123
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 14 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Комисията подпомага 
държавите членки при изготвянето 
на техните национални планове за 
възстановяване и устойчивост, като 
предоставя неизчерпателен списък на 
трансевропейските проекти, които 
по-специално преследват целите, 
определени в настоящия регламент, 
като например:  ориентирана към 
бъдещето високотехнологична 
инфраструктура в комуникационните 
и информационните технологии, 
енергийните мрежи с ниски 
въглеродни емисии, европейски 
транспортни системи и системи за 
движение по пътищата, технологии 
за медицински и здравни грижи, както 
и цели в областта на космическата 
промишленост и отбраната.

Or. en

Изменение 124
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Плановете за възстановяване и 
устойчивост не включват 
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инвестиции, свързани с:
а) производството, преработката, 
разпространението, съхранението 
или изгарянето на изкопаеми горива;
б) извеждането от експлоатация, 
експлоатацията, адаптирането или 
изграждането на атомни 
електроцентрали;
в) депониране на отпадъци в депа и 
инсталации за изгаряне на отпадъци;
г) летищна инфраструктура, с 
изключение на най-отдалечените 
региони.

Or. en

Изменение 125
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен, Иварс Иябс

Предложение за регламент
Член 14 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Националните планове за 
устойчивост и възстановяване, 
приети съгласно член 15 от 
настоящия регламент, са в 
съответствие с целите на ЕС в 
областта на климата и околната 
среда, включително с Регламента за 
създаване на рамка за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за 
климата), както и с насоките за 
„ненанасяне на значителни вреди“, 
разработени съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 126
Джозиан Кутаяр
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Планът за възстановяване и 
устойчивост, представен от съответната 
държава членка, представлява 
приложение към националната програма 
за реформи на държавата и се представя 
официално по всяко време след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и най-късно до 31 август 
2024 г. Проектоплан може да бъде 
представен от държава членка шест 
месеца преди официалното 
представяне на плана за 
възстановяване и устойчивост, заедно 
със съответния проект за бюджетна 
информация.

Or. en

Изменение 127
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 128
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 129
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, Симона 
Бонафе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва. В този контекст планът за възстановяване и 
устойчивост следва да бъде самостоятелен акт, а не приложение към ПВУ.

Изменение 130
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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

Or. en

Изменение 131
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
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растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва. Поради тази причина параграфът се премества по-долу 
в текста.

Изменение 132
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен, Иварс Иябс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на съответната държава 
членка, смекчава икономическото и 
социалното въздействие на 
кризата, разяснение на приноса на плана 
за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, както и разяснение на 
начина, по който планът зачита 
насоките за „ненанасяне на 
значителна вреда“, разработени 
съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 133
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

вериги за създаване на стойност на 
съответната държава членка, смекчава 
икономическото и социално 
въздействие на кризата и допринася за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като същевременно 
гарантира равни условия на 
конкуренция на единния пазар и 
стратегическата автономност на 
Съюза;

Or. en

Изменение 134
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на качествени работни 
места, обществени услуги, социални 
права, както 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;

Or. en

Изменение 135
Джозиан Кутаяр

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

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

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

Or. en

Изменение 136
Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места, 
възможностите за младежка 
заетост и икономическата и 
социалната устойчивост на 
съответната държава членка, смекчава 
общото въздействие на кризата в 
стратегическите промишлени 
отрасли и за МСП, както и разяснение 
на приноса на плана за засилване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

Or. en

Изменение 137
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва стратегическата 
автономност на Съюза, 
конкурентоспособността, 
ориентираните към бъдещето 
технологии, потенциала за растеж, в 
частност за МСП, 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;

Or. en

Изменение 138
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс 
Иябс, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места и 
икономическата и социална устойчивост 
на съответната държава членка, 
смекчава икономическото и социално 
въздействие на кризата, със специален 
акцент върху МСП и 
микропредприятията, които са най-
силно засегнати от кризата, както и 
разяснение на приноса на плана за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;
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Or. en

Изменение 139
Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) обяснение на начина, по който 
планът укрепва потенциала за растеж, 
създаването на работни места, 
подкрепата за МСП, включително и 
микропредприятията, 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;

Or. en

Изменение 140
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в случаите, когато механизмът 
се използва за подпомагане на 
дружество в сектор с високи 
въглеродни емисии, държавите членки 
съобщават как дружеството планира 
да приведе своя бизнес модел в 
съответствие с изискванията на 
Парижкото споразумение за климата 
и свързаните с него цели в областта 
на климата и околната среда, 
включително чрез публикуване на 
планове за преход на дружеството;
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Or. en

Изменение 141
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 екологичния преход и 
за произтичащите от това 
предизвикателства, включително:
(i) съгласуваността с целта на ЕС за 
неутралност по отношение на 
климата и приноса към новата цел на 
Съюза в областта на климата за 2030 
г. и националните цели по член 4 от 
Регламента относно управлението на 
Енергийния съюз (Регламент (ЕС) 
2018/1999);
(ii) аргументи за доказване, че 
дейностите няма да доведат до 
обвързване с въглеродно интензивни 
активи и няма да възпрепятстват 
внедряването на алтернативи с 
нулеви въглеродни емисии;
(iii) връзката с НПЕК и 
потенциалните актуализации на 
НПЕК.

Or. en

Изменение 142
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен, Иварс Иябс

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

очаква съдържащите се в плана мерки 
да допринесат за екологичния и 
цифровия преход или за преодоляване 
на произтичащите от това 
предизвикателства, включително 
информация за приноса на тези мерки 
за постигане на целите на 
Регламента за установяване на 
рамката за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2018/1999 (Европейския 
законодателен акт за климата), 
както и за помощта във връзка с 
устойчивите инвестиции съгласно 
критериите, определени в Регламент 
2020/852 (Регламента относно 
таксономията).

Or. en

Изменение 143
Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

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 възстановяване на 
промишлените отрасли и МСП в 
ключови национални сектори и за 
справяне с новите предизвикателства, 
произтичащи от бъдещия екологичен 
и цифров преход;

Or. en

Изменение 144
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква в
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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 социално 
справедливия екологичен и цифров 
преход или за произтичащите от това 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 145
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр

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 или за 
произтичащите от това 
предизвикателства;

Or. en

Обосновка

Принципът за справедлив преход, при който никой не оставен настрана, следва да се 
прилага и за екологичния и цифровия преход.

Изменение 146
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс 
Иябс, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

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 

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

да допринесат за екологичния преход 
или за произтичащите от това 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 147
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс 
Иябс, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) обяснение на начина, по който 
се очаква съдържащите се в плана 
мерки да допринесат за цифровата 
трансформация, със специален 
акцент върху промишлеността на 
ЕС, като се подкрепят научните 
изследвания и внедряването на 
технологии в някои области, като 
например изкуствения интелект, 5G 
и базите данни, или за справяне с 
предизвикателствата, произтичащи 
от това, например чрез повишаване 
на квалификацията и 
преквалификация на работниците;

Or. en

Изменение 148
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) обяснение на начина, по който 
държавата членка ще съблюдава 
принципа за ненанасяне на 
значителни вреди в плана за 
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възстановяване и устойчивост;

Or. en

Изменение 149
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) ефективни мерки за 
осигуряване на видимост на 
финансирането от Съюза и 
прозрачност на бенефициентите; 
създаване на цифрова система за 
мониторинг на средствата на Съюза, 
която ще бъде въведена от 
Европейската комисия;

Or. en

Изменение 150
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) обяснение на начина, по който 
планът укрепва ключовите 
стратегии, по-специално във връзка с 
важните проекти от общоевропейски 
интерес (ВПОИ), стратегията за 
европейските МСП, кръговата 
икономика, научните изследвания и 
иновациите в ключови технологии, 
съвременния здравен сектор, 
отбраната и миграцията;

Or. en
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Изменение 151
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) обяснение на начина, по който 
планът укрепва ключовите 
стратегии, по-специално във връзка с 
важните проекти от общоевропейски 
интерес (ВПОИ), стратегията за 
европейските МСП, кръговата 
икономика, научните изследвания и 
иновациите в ключови технологии, 
съвременния здравен сектор, 
отбраната, авиокосмическия сектор, 
сигурната свързаност и миграцията;

Or. en

Изменение 152
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 153
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Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) обяснение за това как 
социалният пол е включен в плана и 
как той допринася за постигане на 
балансиран по отношение на 
половете растеж и за създаване на 
работни места;

Or. en

Изменение 154
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) доказателства за това, че 
инвестициите, влагани във връзка с 
плана, ще бъдат насочени към 
предстоящия икономически цикъл и 
ще се фокусират върху дейностите, 
технологиите и отраслите, които ще 
бъдат най-подходящи за посрещане на 
бъдещите предизвикателства;

Or. en

Изменение 155
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
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вв) обяснение за това как 
държавата членка се придържа към 
ценностите на Съюза, залегнали в 
член 2 от ДЕС;

Or. en

Изменение 156
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) обяснение за това как мерките 
в плана се очаква да допринесат за 
открит, устойчив и приобщаващ 
цифров преход, включително 
насърчаване на равенството в 
цифровото пространство, достъпа до 
цифрови услуги, използването на 
отворен софтуер и отворени 
хардуерни решения и защитата на 
личните данни;

Or. en

Изменение 157
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 158
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

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

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

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да предоставят не само общите разходи за ПВУ, но и за 
всички включени реформи и инвестиции с цел по-добра оценка.

Изменение 159
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сира Рего

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

е) прогнозните общи разходи за 
извършените реформи и инвестиции, 
обхванати от представения план за 
възстановяване и устойчивост 
(наричани още „общи разходи за плана 
за възстановяване и устойчивост“), 
подкрепени от подходяща обосновка и 
описание на въздействието му върху 
икономиката, социалните права и 
качеството на заетостта;

Or. en
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Изменение 160
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) обосновка на съгласуваността на 
плана за възстановяване и устойчивост;

и) обосновка на съгласуваността на 
плана за възстановяване и устойчивост 
и на адаптирането 
му към съответните 
предизвикателства и приоритети, 
които са определени в рамките на 
европейския семестър и са 
специфични за всяка държава;

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към екологична и цифровизирана 
икономика. Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде 
основният критерий, който да се спазва. Поради тази причина текстът се премества 
по-долу в този член.

Изменение 161
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, 
Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При изготвянето на предложения 
за плана за възстановяване и 
устойчивост държавите членки могат да 
поискат от Комисията да организира 
обмен на добри практики, за да се даде 
възможност на отправилите искане 
държави членки да се възползват от 
опита на други държави членки. 
Държавите членки могат също така да 

4. При изготвянето на предложения 
за плана за възстановяване и 
устойчивост държавите членки могат да 
поискат от Комисията да организира 
обмен на добри практики, за да се даде 
възможност на отправилите искане 
държави членки да се възползват от 
опита на други държави членки. 
Държавите членки могат също така да 



AM\1212267BG.docx 93/154 PE657.162v01-00

BG

поискат техническа подкрепа по линия 
на Инструмента за техническа подкрепа 
в съответствие с неговите правила.

поискат техническа подкрепа по линия 
на Инструмента за техническа подкрепа 
в съответствие с неговите правила. 
Държавите членки гарантират също 
така структурното и непрекъснато 
участие на социалните партньори, 
университетите, изследователските 
центрове и организациите на 
гражданското общество в 
подготовката и изпълнението на 
предложенията.

Or. en

Изменение 162
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Преди да приемат плана за 
възстановяване и устойчивост, 
държавите членки провеждат 
консултации със заинтересованите 
страни, включително икономически и 
социални партньори, представители 
на гражданското общество, 
експерти, изследователски 
институти, работодатели, 
профсъюзи и общностни организации 
съгласно член [6] от Регламент (ЕС) 
[новия РОР]. Планът за 
възстановяване и устойчивост 
подлежи на одобрение от съответния 
национален парламент.

Or. en

Изменение 163
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 15 – параграф 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 б. Чрез публична онлайн 
платформа Комисията предоставя 
достъп до проектите и 
окончателните версии на 
националните планове за 
възстановяване и устойчивост, както 
и до всички свои препоръки за 
подобряване на тези планове преди 
одобрението им.

Or. en

Изменение 164
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При оценяването на плана за 
възстановяване и устойчивост и при 
определянето на сумата, която ще бъде 
разпределена на съответната държава 
членка, Комисията взема предвид 
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 
националния план в областта на 
енергетиката и климата и в 
националната програма за реформи на 
съответната държава членка, както и 
аналитичната информация за 
съответната държава членка, 
налична в контекста на европейския 
семестър, и ако е приложимо, 
информацията от техническата 
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подкрепа, получена чрез Инструмента за 
техническа подкрепа.

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към екологична и цифровизирана 
икономика. Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде 
основният критерий, който да се спазва.

Изменение 165
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 екологичния преход към 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. и за отворен, 
устойчив и приобщаващ цифров 
преход, като за тази цел взема предвид 
следните критерии:

Or. en

Изменение 166
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

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 

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

справедлив преход, като за тази цел 
взема предвид следните критерии:

Or. en

Обосновка

Принципът за справедлив преход, при който никой не оставен настрана, следва да се 
прилага и за екологичния и цифровия преход.

Изменение 167
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 
целта, заложена в член 4, както и 
дали планът съответства на обхвата 
на настоящия регламент, както е 
записано в член 3;

Or. en

Изменение 168
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 

заличава се
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рамките на европейския семестър;

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към екологична и цифровизирана 
икономика. Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде 
основният критерий, който да се спазва. Поради тази причина параграфът се 
премества по-долу в текста.

Изменение 169
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Йоргос 
Георгиу, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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

Or. en

Изменение 170
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 

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

по отношение на климата, и по-
специално:
(i) дали планът допринася за 
постигане на целите на 
националните планове в областта на 
енергетиката и климата (НПЕК), за 
прехода към неутрална по отношение 
на климата икономика до 2050 г. и за 
последващите актуализации, както и 
за реализация на поставените 
цели съгласно Регламент 2018/1999 
[Европейския законодателен акт в 
областта на климата], и
(ii) дали мерките в плана няма да 
доведат до обвързване с въглеродно 
интензивни активи и да 
възпрепятстват внедряването на 
алтернативни решения за нулеви 
въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 171
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен, Иварс Иябс

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 или за 
преодоляване на произтичащите от това 
предизвикателства; включително 
информация за техния принос за 
постигане на целите на Регламента 
за установяване на рамката за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
2018/1999 (Европейския 
законодателен акт за климата), 
както и за помощта във връзка с 
устойчивите инвестиции съгласно 
критериите, определени в Регламент 
2020/852 (Регламента относно 
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таксономията).

Or. en

Изменение 172
Марко Дреосто, Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Тиери 
Мариани, Жером Ривиер, Жоел Мeлен

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 
възстановяване на промишлените 
отрасли и МСП в ключови 
национални сектори и за справяне с 
новите предизвикателства, 
произтичащи от бъдещия екологичен 
и цифров преход;

Or. en

Изменение 173
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сира Рего

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 
социално справедливия екологичен и 
цифров преход или за преодоляване на 
произтичащите от това 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 174
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс 
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Иябс, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

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 преход или за 
преодоляване на произтичащите от него 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 175
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен, Иварс Иябс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Европейската комисия следва 
да изготви резюме на оценката, като 
посочи дали при дейностите в плана 
се съблюдава принципът за 
ненанасяне на значителни вреди във 
връзка с екологичните цели, посочени 
в Регламент 2020/852 
(Регламента относно таксономията), 
и обоснована оценка за това дали 
планът съответства на целите на 
ЕС в областта на климата и 
околната среда;

Or. en

Изменение 176
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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

ба) дали планът ще бъде насочен 
към предстоящия икономически 
цикъл и ще се фокусира върху 
дейностите, технологиите и 
отраслите, които ще бъдат най-
подходящи за посрещане на бъдещите 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 177
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Bart Groothuis, Маури Пекаринен, Иварс 
Иябс, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали планът съдържа мерки, 
които да допринасят ефективно за 
цифровата трансформация или за 
преодоляване на произтичащите 
от това предизвикателства;

Or. en

Изменение 178
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали при включените в плана 
инвестиции се съблюдават 
принципът за ненанасяне на 
значителни вреди и изискванията за 
минимални гаранции;

Or. en
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Изменение 179
Пиетро Фиоки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали планът съдържа подкрепа 
за МСП и микропредприятията;

Or. en

Изменение 180
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) дали планът съдържа мерки, 
които да допринасят ефективно за 
отворения, устойчив и приобщаващ 
цифров преход или за преодоляване на 
предизвикателствата, произтичащи 
от това, включително 
разпространение на информация за 
цифровото неравенство и справяне с 
проблемите, с които се сблъскват 
гражданите във връзка с 
недостатъчния достъп до цифрови 
услуги и ниските цифрови умения; и 
дали цифровият преход се подкрепя 
чрез производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници на енергия и мерки за 
енергийна ефективност;

Or. en

Изменение 181
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
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Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

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 работни 
места, икономическата и социална 
устойчивост, промишлените 
екосистеми и стратегическите 
вериги за създаване на стойност 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 в рамките на единния 
пазар и стратегическа автономност 
на Съюза;

Or. en

Изменение 182
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 

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 
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сближаване; сближаване и за насърчаване на 
равенството между половете и 
балансиран по отношение на 
половете растеж, както и за 
създаването на работни места;

Or. en

Изменение 183
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Сандра 
Перейра, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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, публични услуги, 
социални права и икономическа 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;

Or. en

Изменение 184
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Йоргос 
Георгиу, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) дали представената от държавата 
членка обосновка за размера на 
прогнозните общи разходи за 
представения план за възстановяване и 

д) дали представената от държавата 
членка обосновка за размера на 
прогнозните общи разходи за 
представения план за възстановяване и 
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устойчивост е разумна и реалистична и 
е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта;

устойчивост е разумна и реалистична;

Or. en

Изменение 185
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, Симона 
Бонафе

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 публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия, 
отговарящи също така на 
специфичните за всяка държава 
препоръки, отправени към 
съответната държава членка, или в 
други релевантни документи, 
официално приети от Комисията в 
рамките на европейския 
семестър, които могат също да 
мобилизират частни инвестиции;

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към екологична и цифровизирана 
икономика. Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде 
основният критерий, който да се спазва. Поради тази причина текстът се премества 
по-долу в този член.

Изменение 186
Андраш Дюрк, Едина Тот

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) дали планът за възстановяване 
и устойчивост допринася за 
развитието на ключова 
инфраструктура, по-специално в 
държавите членки, където БВП на 
глава от населението е под средния за 
ЕС и нивото на публичния дълг е 
устойчиво.

Or. en

Обосновка

Обяснение: По-малко проспериращите държави членки с относително по-ниско ниво 
на дълг се нуждаят повече от инфраструктурни инвестиции, отколкото от 
структурни реформи, с цел стимулиране на икономиката и смекчаване на 
последиците от кризата.

Изменение 187
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква ж a (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; 

Or. en

Изменение 188
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
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жб) спазване от страна на 
държавата членка на ценностите на 
Съюза, заложени в член 2 от ДЕС 
[върховенство на закона].

Or. en

Изменение 189
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 190
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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 оценка в 
рамките на два месеца от официалното 
представяне на плана за възстановяване 
и устойчивост от държавата членка. 
Оценката на плановете за 
възстановяване и устойчивост се 
одобрява от Съвета с квалифицирано 
мнозинство, по предложение на 
Комисията, посредством делегиран 
акт. В случай че Комисията даде 
положителна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, в това 
решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

Or. en

Изменение 191
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията приема решение в 
рамките на два месеца от официалното 
представяне на плана за възстановяване 
и устойчивост от държавата членка 
посредством акт за изпълнение. 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.

Or. en
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Обосновка

Изменението има за цел да ускори процеса на одобрение на ПВУ и е свързано с 
измененията, които въвеждат възможност за частично одобрение на ПВУ.

Изменение 192
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Or. en

Изменение 193
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 17 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато една или повече 
държави членки считат, че са налице 
сериозни отклонения от 
задоволителното изпълнение на 
съответните етапни показатели и 
цели, те могат да поискат от 
председателя на Европейския съвет 
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да постави въпроса за разглеждане на 
следващото заседание на Европейския 
съвет. Ако въпросът бъде отнесен до 
Европейския съвет, Комисията няма 
да взема решение относно 
задоволителното изпълнение на 
съответните етапни показатели и 
цели и относно одобряването на 
плащанията, преди Европейският 
съвет да е обсъдил изчерпателно 
въпроса на следващото си заседание. 
Този процес по правило не продължава 
повече от три месеца, след като 
Комисията е поискала становището 
на Икономическия и финансов 
комитет. Този процес ще бъде в 
съответствие с член 17 от ДЕС и 
член 317 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 194
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 195
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква в
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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 някой от критериите, 
определени в член 16, параграф 3, 
финансовото участие няма да бъде 
разпределено на съответната държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с измененията за въвеждане на възможността за частично 
одобрение на ПВУ.

Изменение 196
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) 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.

Or. en

Обосновка

С това изменение се въвежда възможността за частично одобрение на ПВУ.

Изменение 197
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
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Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

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 и размера на 
прогнозните разходи за плана за 
възстановяване и устойчивост;

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да предоставят не само общи разходи за ПВУ, но и за 
всички включени реформи и инвестиции, с цел по-добра оценка.

Изменение 198
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 199
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да ускори процеса на одобрение на ПВУ.

Изменение 200
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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. Делегираните актове, посочени 
в параграфи 1 и 2, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 27, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 201
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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, 

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

Or. en

Изменение 202
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

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.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да ускори процеса на одобрение на ПВУ.

Изменение 203
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

държава членка възможността да 
изложи своите съображения в срок от 
един месец след съобщаването на 
заключенията на Комисията.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да ускори процеса на одобрение на ПВУ.

Изменение 204
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 205
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След приключване на 
съответните договорени междинни и 
крайни цели, посочени в плана за 
възстановяване и устойчивост, одобрен 

3. След приключване на 
съответните договорени междинни и 
крайни цели, посочени в плана за 
възстановяване и устойчивост, одобрен 
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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.

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 
веднъж на всеки четири месеца. 
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.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да ускори разходите на държавите членки.

Изменение 206
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След приключване на 
съответните договорени междинни и 
крайни цели, посочени в плана за 
възстановяване и устойчивост, одобрен 
в акта за изпълнение на Комисията, 
съответната държава членка представя 
на Комисията надлежно обосновано 
искане за плащане на финансовото 
участие и, когато е приложимо, на 
транша по заема. Тези искания за 
плащане могат да бъдат подавани от 
държавите членки до Комисията на 
всеки две години. Комисията оценява в 
срок от два месеца от получаването на 

3. След приключване на 
съответните договорени междинни и 
крайни цели, посочени в плана за 
възстановяване и устойчивост, одобрен 
в акта за изпълнение на Комисията, 
съответната държава членка представя 
на Комисията надлежно обосновано 
искане за плащане на финансовото 
участие и, когато е приложимо, на 
транша по заема. Тези искания за 
плащане могат да бъдат подавани от 
държавите членки до Комисията 
четири пъти годишно. Комисията 
оценява в срок от един месец от 
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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.

получаването на искането дали 
съответните междинни и крайни цели, 
определени в решението, посочено в 
член 17, параграф 1, са изпълнени 
задоволително. За целите на оценката се 
вземат предвид и оперативните 
договорености, посочени в член 17, 
параграф 6. Комисията може да се 
подпомага от експерти.

Or. en

Изменение 207
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. След приключване на 
съответните договорени междинни и 
крайни цели, посочени в плана за 
възстановяване и устойчивост, одобрен 
в 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 
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.

Or. en
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Изменение 208
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. След приключване на 
съответните договорени междинни и 
крайни цели, посочени в плана за 
възстановяване и устойчивост, одобрен 
в 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 
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.

Or. en

Изменение 209
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато съответната държава 
членка не предприеме необходимите 
мерки в срок от шест месеца от 
спирането, Комисията отменя сумата на 
финансовото участие съгласно член 14, 
параграф 1 от Финансовия регламент, 

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

Финансовия регламент, след като 
предостави на съответната държава 
членка възможността да изложи своите 
коментари в срок от два месеца от 
представянето на нейните заключения.

Or. en

Изменение 210
Марк Ботенга, Мариза Матиаш, Манюел Бомпар, Корнелия Ернст, Йоргос 
Георгиу, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Съответната държава членка докладва 
ежегодно за постигнатия напредък по 
отношение на изпълнението на 
плановете за възстановяване и 
устойчивост, включително оперативната 
договореност, посочена в член 17, 
параграф 6. За тази цел годишните 
доклади на държавите членки се 
използват като инструмент за 
докладване относно напредъка по 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост.

Or. en

Изменение 211
Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответната държава членка докладва 
на всяко тримесечие в рамките на 

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

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

Or. en

Изменение 212
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17. Освен това 
Комисията гарантира пълна 
прозрачност чрез предлагаща 
възможност за търсене, лесно 
достъпна цифрова платформа, 
изброяваща всички бенефициенти на 
финансиране от националните 
планове за възстановяване и 
устойчивост. Съответната държава 
членка може да поиска от Комисията да 
редактира чувствителна или 
поверителна информация, чието 
оповестяване би могло да застраши 
публичните интереси на държавата 
членка.

Or. en
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Изменение 213
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 214
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 215
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Процесът на мониторинг на 
механизма трябва да бъде 
приобщаващ и основан на участието. 
Трябва да бъде създаден орган за 
изпълнение във връзка с 
възстановяването и устойчивостта, 
който да позволи на 
заинтересованите страни от 
гражданското общество да 
предоставят обратна информация от 
техническо естество и да споделят 
най-добри практики за постигане на 
целите по член 4 и в съответствие с 
разпоредбите на член 15.

Or. en

Изменение 216
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дял от финансирането, който 
пряко подпомага действията в 
областта на климата в 
съответствие с целите на 
Европейския зелен пакт и 
Парижкото споразумение, 
включително оценка на 
постигнатото намаление на 
емисиите на парникови газове чрез 
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прилагането на плановете за 
възстановяване и устойчивост;

Or. en

Изменение 217
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) дали и до каква степен 
Механизмът за възстановяване и 
устойчивост е допринесъл за 
увеличаването на енергийната 
ефективност и на дела на енергията 
от възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 218
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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 не по-късно от три 
години след края на 2027 г. Поради 
изключително големия размер на 
външните целеви приходи, не само 
Комисията, но и Европейският 
парламент трябва да извърши 
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последваща проверка на 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на финансовото 
подпомагане по МВУ. МВУ трябва 
следователно да бъде част от 
редовния доклад за освобождаване от 
отговорност на Комисията.

Or. en

Изменение 219
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 220
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 245– параграф 4

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. Докладът за 
последваща оценка се състои от обща 
оценка на инструментите, създадени 
с настоящия регламент, и включва 
информация относно тяхното 
въздействие в дългосрочен план, 
включително оценка на приноса за 
целите на националните планове в 
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областта на енергетиката и 
климата (НПЕК), за прехода към 
неутрална по отношение на климата 
икономика преди 2050 г. и последващи 
актуализации, както и за 
поставените цели в съответствие с 
Регламент 2018/1999 [Европейски 
законодателен акт в областта на 
климата]; дали мерките, засягащи 
цифровия преход са устойчиви в 
екологичен план и допринасят за по-
голямо цифрово равенство, цифров 
достъп, решения за отворен софтуер 
и хардуер и гарантират защита на 
личните данни, както и дали 
механизмът е допринесъл за 
балансирания по отношение на 
половете растеж в Съюза.

Or. en

Изменение 221
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Маури Пекаринен, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират неговата видимост, по-
специално когато популяризират 
действията и резултатите от тях, като 
показват емблемата на Съюза с 
позоваване на подкрепящия 
действията Механизъм за 
възстановяване и устойчивост, както 
в интернет, така и извън него, и като 
предоставят последователна, ефективна 
и пропорционална целенасочена 
информация на различна аудитория, 
включително медиите и 
обществеността.

Or. en
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Изменение 222
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
последователно гарантират видимостта 
на финансирането от Съюза за период 
от най-малко 5 години, 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.

Or. en

Изменение 223
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки и другите 
получатели 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.

Or. en
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Изменение 224
Никола Данти, Клемен Грошел, Искра Михайлова, Исаскун Билбао Барандика, 
Сусана Солис Перес, Мартин Хойсик, Маури Пекаринен, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Мартина Длабайова, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 25 – 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, 
установени от 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.

Or. en

Изменение 225
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Приложение ІІ – 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 

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

цифров преход, като за тази цел взема 
предвид следните критерии:

Or. en

Обосновка

Принципът за справедлив преход, при който никой не оставен настрана, следва да се 
прилага и за екологичния и цифровия преход.

Изменение 226
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) 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;

Or. en

Изменение 227
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 

заличава се
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рамките на европейския семестър;

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва. Поради тази причина параграфът се премества по-долу 
в текста.

Изменение 228
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 преход или за 
преодоляване на произтичащите от него 
предизвикателства; По-специално, дали 
планът допринася за целите на 
националните планове в областта на 
енергетиката и климата (НПЕК), за 
прехода към неутрална по отношение 
на климата икономика преди 2050 г. и 
последващи актуализации, както и за 
поставените цели в съответствие с 
Регламент 2018/1999 [Европейски 
законодателен акт в областта на 
климата] дали мерките, съдържащи 
се в плана, няма да доведат до 
обвързване с въглеродно интензивни 
активи и няма да възпрепятстват 
внедряването на алтернативи с с 
нулеви въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 229
Мартин Хойсик, Мортен  Петерсен, Иварс Иябс
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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 или за 
преодоляване на произтичащите от това 
предизвикателства, включително 
информация за техния принос за 
постигането на целите на 
Регламента за установяване на 
рамката за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2018/1999 (Европейски 
законодателен акт за климата) и за 
помощта, която оказват за 
устойчиви инвестиции в 
съответствие с критериите, 
определени в Регламент 2020/852 
(Регламент за таксономията).

Or. en

Изменение 230
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр

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 
справедливия екологичен и цифров 
преход или за преодоляване на 
произтичащите от това 
предизвикателства;

Or. en

Обосновка

Принципът за справедлив преход, при който никой не оставен настрана, следва да се 
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прилага и за екологичния и цифровия преход.

Изменение 231
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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;

Or. en

Изменение 232
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
открит, устойчив и приобщаващ 
цифров преход или за преодоляване на 
произтичащите от него 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 233
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 2 – параграф 1 – 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, икономическата и социална 
устойчивост, промишлените 
екосистеми и стратегическите 
вериги за създаване на стойност 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;

Or. en

Изменение 234
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IІ – 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 полово 
балансиран потенциал 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;

Or. en



AM\1212267BG.docx 133/154 PE657.162v01-00

BG

Изменение 235
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, Симона 
Бонафе

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 релевантни документи, 
официално приети от Комисията в 
рамките на европейския семестър, и 
които също са способни да 
мобилизират частни инвестиции;

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва. Поради тази причина текстът се премества по-долу в 
приложението.

Изменение 236
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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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Or. en

Изменение 237
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) спазване от страна на 
държавата членка на ценностите на 
Съюза, заложени в член 2 от ДЕС 
[правова държава].

Or. en

Изменение 238
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията взема по-специално 
предвид критериите, посочени в 
параграф 1, букви б) и г).

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика.

Изменение 239
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – буква 2.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обхват
— планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква да допринесе за 
ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, включително данъчните 
аспекти, или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър и отправени към 
съответната държава членка;
и
— тези предизвикателства се 
считат за съществени за повишаване 
на потенциала за растеж на 
икономиката на съответната 
държава членка,
и
— След приключването на 
предложените реформи и инвестиции 
ще се очаква свързаните с това 
предизвикателства да са преодолени 
по задоволителен начин.
и
— планът за възстановяване и 
устойчивост представлява цялостен 
и адекватен отговор на 
икономическото и социалното 
положение на съответната държава 
членка;
Рейтинг
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„А“ — Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за 
ефективното справяне с 
предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър, и представлява адекватен 
отговор на икономическото и 
социалното положение на 
съответната държава членка.
„B“ — Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за частично 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 
държава препоръки или в други 
относими документи, официално 
приети от Комисията в рамките на 
европейския семестър, и представлява 
отчасти адекватен отговор на 
икономическото и социалното 
положение на съответната държава 
членка.
„C“ — Планът за възстановяване и 
устойчивост не допринася за справяне 
с предизвикателствата, посочени в 
специфичните за всяка държава 
препоръки или в други относими 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър, и не представлява 
адекватен отговор на 
икономическото и социалното 
положение на съответната държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с Европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва.

Изменение 240
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Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.1 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с Европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва. В още по-малка степен по отношение на фискалните 
аспекти.

Изменение 241
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

— тези предизвикателства се считат 
за съществени за повишаване на 
потенциала за растеж на икономиката на 
съответната държава членка,

— тези предизвикателства се считат 
за съществени за повишаване на 
потенциала за растеж на икономиката на 
съответната държава членка и 
екологичния преход към неутралност 
по отношение на климата преди 2050 
г.,

Or. en
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Изменение 242
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.1 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

както и
спазване от страна на държавата 
членка на ценностите на Съюза, 
заложени в член 2 от ДЕС [правова 
държава].

Or. en

Изменение 243
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.1 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„А“ — Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за ефективното 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 
държава препоръки или в други 
относими документи, официално приети 
от Комисията в рамките на европейския 
семестър, и представлява адекватен 
отговор на икономическото и 
социалното положение на съответната 
държава членка, която отговаря на 
ценностите на Съюза, заложени в 
член 2 от ДЕС.

Or. en

Изменение 244
Виле Ниенистьо
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от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„B“ — Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за частично 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 
държава препоръки или в други 
относими документи, официално приети 
от Комисията в рамките на европейския 
семестър, и представлява отчасти 
адекватен отговор на икономическото и 
социалното положение на съответната 
държава членка, която отговаря на 
ценностите на Съюза, заложени в 
член 2 от ДЕС.

Or. en

Изменение 245
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр

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

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 справедливия 
екологичен и цифров преход или за 
преодоляване на произтичащите от това 
предизвикателства.

Or. en

Обосновка

Принципът за справедлив преход, при който никой не оставен настрана, следва да се 
прилага и за екологичния и цифровия преход.

Изменение 246
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Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

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 справедливия 
екологичен преход към неутрална по 
отношение на въглерода икономика и 
за преодоляване на произтичащите от 
него предизвикателства.

Or. en

Изменение 247
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 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 по отношение на климата и 
благоприятни за околната среда 
системи, 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. и повишени цели на Съюза за 
2030 г.; Инвестициите следва да 
доведат до измерими намаления на 
емисиите на парникови газове, 
увеличено разгръщане на възобновяеми 
енергийни източници, както и 
подобрения в енергийната 
ефективност на системата.

Or. en
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Изменение 248
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, Симона 
Бонафе

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 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 
благоприятни за климата и околната 
среда системи, за екологизирането и 
ефективността по отношение на 
енергетиката и ресурсите на 
икономическите или социалните 
сектори с оглед да допринесе за 
постигането на общата цел за неутрална 
по отношение на климата Европа до 
2050 г.;

Or. en

Изменение 249
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.2 – параграф 1 – алинея 1 – тире 1 
а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- както и
включените в плана дейности 
зачитат принципа за ненанасяне на 
значителни вреди и изискванията за 
минимални гаранции;

Or. en

Изменение 250
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE



PE657.162v01-00 142/154 AM\1212267BG.docx

BG

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.2 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

както и
дейностите допринасят за целите, 
посочени в националните планове в 
областта на климата и 
енергетиката (НПЕК);

Or. en

Изменение 251
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

или както и

Or. en

Обосновка

ПВУ следва винаги да обхващат както екологичния, така и цифровия преход.

Изменение 252
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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;

заличава се
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Or. en

Изменение 253
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

или както и

Or. en

Изменение 254
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Приложение ІІ – 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 и цифровия преход;

Or. en

Обосновка

ПВУ следва винаги дад обхващат както екологичния, така и цифровия преход.

Изменение 255
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Or. en

Изменение 256
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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.

Or. en

Изменение 257
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2 a Планът съдържа мерки, които 
ефективно допринасят за цифровия 
преход или за преодоляване на 
произтичащите от него 
предизвикателства;мерките, 
засягащи цифровия преход са 
устойчиви в екологичен план и 
допринасят за по-голямо цифрово 
равенство, цифров достъп, решения за 
отворен софтуер и хардуер и 
гарантират защита на личните 
данни.
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Комисията взема предвид следните 
елементи за оценката в 
съответствие с този критерий:
Обхват
очаква се прилагането на 
предвидените мерки да допринесе 
значително за отворената, устойчива 
и приобщаваща цифрова 
трансформация на икономическите 
или социалните сектори чрез 
насърчаването на решения с отворен 
софтуер и хардуер и гарантиране на 
защитата на личните данни, като 
бъде бъде подкрепено също от 
разширяването на мерките за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници и за 
енергийна ефективност;
както и -
очаква се прилагането на 
предвидените мерки да допринесе 
значително за преодоляване на 
предизвикателствата, произтичащи 
от отворения, устойчив и 
приобщаващ цифров преход;
както и -
очаква се прилагането на 
предвидените мерки да има 
дълготрайно въздействие.
Категория
„A“ – в голяма степен;
„B“ – в умерена степен;
„C“ – в малка степен.

Or. en

Изменение 258
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.4 – уводна част
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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 да генерира 
бъдещи доходи, които дават 
възможност на бъдещите поколения 
да погасяват заемите, поети по 
линия на Next Generation EU, 
ефективно да спомага за укрепването на 
потенциала за растеж, създаването на 
работни места, стратегическата 
автономност на ЕС при 
намаляването на зависимостта от 
трети държави в стратегически 
области, цифровата икономика, 
дългосрочната конкурентоспособност 
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;

Or. en

Изменение 259
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

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, създаването на работни 
места, икономическата и социална 
устойчивост, промишлените 
екосистеми и стратегическите 
вериги за създаване на стойност на 
съответната държава членка, както и да 
смекчава икономическото и социално 
въздействие на кризата и да допринася 
за засилване на икономическото, 
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социалното и териториалното 
сближаване, като същевременно 
гарантира равни условия на 
конкуренция на Единния пазар и 
стратегическата автономност на 
Съюза;

Or. en

Изменение 260
Пиетро Фиоки

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, създаването на работни 
места, подпомагането на МСП, 
включително микропредприятията, 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

Or. en

Изменение 261
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр, 
Дан Ника

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 

— Планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки, насочени 
към преодоляване на слабостите на 
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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.

икономиката на държавите членки и 
към стимулиране на потенциала за 
растеж на икономиката на съответната 
държава членка, стимулиране на 
създаването на работни места, по-
специално в МСП и в обещаващи 
новосъздадени предприятия, 
укрепване на промишлените 
екосистеми и стратегическите 
вериги за създаване на стойност и 
смекчаване на неблагоприятните 
последици от кризата, като 
същевременно се избягват 
неблагоприятните последици от тези 
мерки за климата и околната среда.

Or. en

Изменение 262
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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 балансирания по 
отношение на половете потенциал 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.

Or. en

Изменение 263
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
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Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.4 – параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— планът за възстановяване и 
устойчивост е насочен към 
намаляването на уязвимостта на 
икономиката на държавата членка на 
сътресения;

— планът за възстановяване и 
устойчивост е насочен към 
намаляването на уязвимостта на 
икономиката на държавата членка на 
сътресения и към допринасяне за 
стратегическата автономност на 
Съюза;

Or. en

Изменение 264
Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата PPE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

както и
- планът за възстановяване и 
устойчивост укрепва ключовите 
стратегии, научните изследвания и 
иновациите в ключови ориентирани 
към бъдещето технологии, насочен е 
към предстоящия икономически 
цикъл и се фокусира върху 
дейностите и отраслите, които ще 
бъдат най-подходящи за посрещане на 
бъдещите предизвикателства;

Or. en

Изменение 265
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника

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

— планът за възстановяване и 
устойчивост е насочен към 
повишаването на капацитета на 
икономическите и/или социалните 
структури на държавата членка за 
адаптирането към сътресения и 
издържането на сътресения;

— планът за възстановяване и 
устойчивост е насочен към увеличаване 
на капацитета на икономическите и/или 
социалните структури на държавата 
членка за адаптирането към сътресения 
и издържането на сътресения и към 
допринасяне за стратегическата 
автономност на Съюза;

Or. en

Изменение 266
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Дан Ника, Симона 
Бонафе

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6. Планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки за 
осъществяването на реформи и на 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия.

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 релевантни документи, 
официално приети от Комисията в 
рамките на европейския семестър, и 
които също са способни да 
мобилизират частни инвестиции

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 релевантни документи, 
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официално приети от Комисията в 
рамките на европейския семестър, и 
които също са способни да 
мобилизират частни инвестиции.

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва. Поради тази причина текстът се премества по-долу в 
приложението.

Изменение 267
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 3 – точка 2.6 – параграф 1 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки, които 
допринасят за взаимно засилване на 
техните последици.

— Планът за възстановяване и 
устойчивост включва мерки, които 
допринасят за взаимно засилване на 
техните последици, последователно 
разглеждат посочените 
предизвикателства в специфичните 
за всяка държава препоръки, 
отправени към съответната държава 
членка, или в други релевантни 
документи, официално приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър, и които са способни да 
мобилизират частни инвестиции.

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва. Поради тази причина текстът се премества по-долу в 
приложението.
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Изменение 268
Патриция Тоя, Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Симона Бонафе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) 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 инвестиции, 
които отговарят на критериите, 
посочени в член 16, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с измененията за въвеждане на възможността за частично 
одобрение на ПВУ.

Изменение 269
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

— „A“ за критерии 2.1 и 2.2; — „A“ за критерии 2.1, 2.2 и 2.7;

Or. en

Изменение 270
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 3 – параграф 3 – алинея 1 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— „A“ за критерии 2.1 и 2.2; — „A“ за критерии 2.2 и 2.3;

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва.

Изменение 271
Виле Ниенистьо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

— които не са „A“ за критерии 2.1 
и 2.2;

— различно от „A“ за критерии 
2.1, 2.2 и 2.7;

Or. en

Изменение 272
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

— които не са „A“ за критерии 2.1 
и 2.2;

— различно от „A“ за критерии 2.2 
и 2.3;

Or. en

Обосновка

Основният акцент на ПВУ следва да бъде върху възстановяването, устойчивостта, 
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растежа, работните места и двойния преход към зелена и цифровизирана икономика. 
Съгласуваността с европейския семестър е полезна, но не следва да бъде основният 
критерий, който да се спазва.

Изменение 273
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Лукаш Кохут, 
Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за регламент
Приложение II– точка 3 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Планът за възстановяване и 
устойчивост отчасти отговаря на 
критериите за оценка:
Ако окончателният рейтинг за 
критерии 2.1—2.7 включва оценки:
- едно „A“ и едно „B“ за критерии 2.2 
или 2.3;
и за другите критерии:
- повече отговори „B“ от отговори 
„A“ и без отговори „C“.

Or. en

Обосновка

С това изменение се въвежда възможността за частично одобрение на ПВУ.


