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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

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

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

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

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

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 2

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 

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, както и с икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, екологичния и цифровия 
преход, здравето, дългосрочната 
конкурентоспособност, устойчивостта, 
производителността, образованието и 
уменията, научните изследвания и 
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растеж, работните места и инвестициите 
и стабилността на финансовите системи.

иновациите, интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж, работните места и 
инвестициите и стабилността на 
финансовите системи в Съюза.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като механизмът се финансира 
чрез кредити, които ще трябва да 
бъдат погасени, обхватът на 
прилагане на Механизма за 
възстановяване и устойчивост се 
ограничава до инвестиции, 
предназначени да генерират бъдещи 
доходи, които дават възможност на 
бъдещите поколения да ги погасяват.

Or. en

Изменение 4

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 

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 по 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 
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растеж. 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 
насърчаване на устойчивия растеж.

Or. en

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Неизползвана част от 
средствата трябва да бъде изцяло 
ориентирана към намаляване на 
бъдещите заеми на Next Generation 
EU.

Or. en

Изменение 6

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 

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 
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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.

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, имащ за цел координация и 
взаимодействие между различните 
източници на финансиране и между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са съобразени със 
съответните специфични за отделните 
държави предизвикателства и 
приоритети, установени в контекста на 
европейския семестър, по-специално 
тези, които са от значение за 
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 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 

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

11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата.

22 […] 22 […]

Or. en

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки трябва да 
докажат, че инвестициите, 
направени с помощта на средствата 
от Механизма за възстановяване и 
устойчивост, ще създадат стойност 
в бъдеще, така че да дадат 
възможност на следващите 
поколения да изплатят заемите, 
договорени от Next Generation EU. Не 
се предоставя финансиране за 
административно функциониране или 
краткосрочни разходи.

Or. en

Изменение 9

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, 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, 
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социалното и териториалното 
сближаване;

Or. en

Изменение 10

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 със съответна 
финансова подкрепа за екологичния и 
цифровия преход или за произтичащите 
от това предизвикателства;

Or. en

Изменение 11

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, а именно относно 
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

Изменение 12

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

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

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) доказателство, че 
инвестициите, направени по плана, 
ще бъдат насочени към предстоящия 
икономически цикъл и ще се 
фокусират върху дейностите и 
отраслите, които ще бъдат най-
подходящи за посрещане на бъдещите 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) обяснение за начина, по който 
направените по плана инвестиции ще 
осигурят дългосрочен просперитет и 
създаване на стойност в бъдеще, 
което ще позволи на следващите 
поколения да изплатят заемите, 
договорени от Next Generation EU, 
така че да се избегне, доколкото е 
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възможно, създаването на финансова 
тежест за тях;

Or. en

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) ефективни мерки за 
осигуряване на видимост на 
финансирането от ЕС и прозрачност 
на бенефициерите;

Or. en

Изменение 16

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 
стратегическата автономност на 
ЕС, за екологичния и цифровия преход 
или за преодоляване на произтичащите 
от това предизвикателства;

Or. en

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали планът допринася за 
ключови стратегии на ЕС, както е 
посочено в член 15, параграф 3, буква 
ва) (нова);

Or. en
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Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб ) дали планът съдържа 
съгласуван преглед на начина, по 
който той взаимодейства с друго 
финансиране от ЕС, когато е 
приложимо, както е посочено в 
член 15, параграф 3, буква вб) (нови);

Or. en

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) дали планът ще осигури 
дългосрочен просперитет и създаване 
на стойност в бъдеще, което ще 
позволи на следващите поколения да 
изплатят заемите, договорени от 
Next Generation EU, така че да се 
избегне, доколкото е възможно, 
създаването на финансова тежест за 
тях;
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Or. en

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) дали планът съдържа 
адекватни мерки за осигуряване на 
видимост на финансирането от ЕС и 
прозрачност на бенефициерите;

Or. en

Изменение 22

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 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.. Тази преценка се базира на 
научна и основана на факти оценка, 
при спазване на технологична 
неутралност;

Or. en

Изменение 23

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 

2.4 Планът за възстановяване и 
устойчивост се очаква да генерира 
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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

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, 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 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

— Планът за възстановяване и 
устойчивост съдържа мерки, насочени 
към преодоляване на слабостите на 
икономиката на държавите членки и 
към стимулиране на потенциала за 
растеж, в частност за МСП, 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 25

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

както и
- планът за възстановяване и 
устойчивост укрепва ключовите 
стратегии, научните изследвания и 
иновациите в ключови 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 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

както и
- планът за възстановяване и 
устойчивост осигурява дългосрочен 
просперитет и създаване на 
стойност, което ще позволи на 
следващите поколения да изплатят 
заемите, договорени по линия на Next 
Generation EU, така че да се избегне, 
доколкото е възможно, създаването 
на финансова тежест за тях.

Or. en

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

както и
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- планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за укрепване 
на стратегическата автономност на 
Съюза.

Or. en


