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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението за създаване на Механизъм за възстановяване и 
устойчивост, с цел да се предложи мащабна финансова подкрепа, която да подпомогне 
икономиките на държавите членки да станат по-устойчиви и по-добре подготвени за 
бъдещето.

Докладчикът желае да подчертае значението на транспортния сектор по време на 
пандемията от COVID-19. Тази криза показа, че доброто функциониране на товарния 
транспорт е важно за сигурността на доставките и че общественият транспорт за 
ключовите работници е от съществено значение за смекчаване на кризата. Следователно 
повишаването на устойчивостта на европейската транспортна система е въпрос от 
стратегическо значение. Освен това докладчикът припомня, че транспортният и 
туристическият сектор са сред секторите, които бяха най-тежко засегнати от пандемията 
от COVID-19, и поради това изискват специално внимание на европейско равнище, както 
и в националните планове за възстановяване и устойчивост.

Бързото възстановяване на европейската икономика изисква инвестиции в добре 
разработени проекти с голям потенциал за подкрепа на растежа и създаването на работни 
места: установените потребности, изоставането във връзка с инвестициите и 
съществуващият набор от проекти в напреднал стадий на разработка за развитието на 
транспортната инфраструктура предлагат значителни възможности в това отношение.

Тъй като този сектор генерира над 25% от емисиите на СО2 в Европа и се характеризира 
с ограничено намаление на емисиите до момента, следва да се отдаде приоритет на 
инвестициите, насочени към подпомагане на декарбонизацията на транспорта, в 
съответствие със специфичните за всяка държава препоръки, приети в рамките на 
процеса на европейския семестър, както и с националните планове за възстановяване и 
устойчивост. 

Европейският съюз продължава да бъде световен лидер в областта на транспорта. В 
сравнение с другите експортни сектори на ЕС делът на транспортния сектор от 
експортната стойност е един от най-големите, като той включва въздухоплавателните, 
железопътните и автомобилните продукти и услуги. Но понастоящем лидерството на 
сектора е поставено под въпрос и трябва да бъде защитено, включително чрез приемане 
на екологосъобразни технологии, цифрова трансформация и по-голям ангажимент към 
иновациите. 

Докладчикът е твърдо убеден, че са необходими амбициозни инвестиции в транспортния 
сектор, за да се завършат ключовите участъци и възли от основната мрежа TEN-T и, 
където е необходимо, да се допълни националното финансиране или финансирането от 
Механизма за свързване на Европа и/или фондовете за регионална политика. Чрез 
подкрепата следва да се гарантира навременното приключване на участъците, посочени 
в работните планове за коридорите на TEN-T, и да се отдаде приоритет на дейностите, 
които ще се осъществяват през периода 2021 – 2023 г. 

Внедряването на превозни средства и плавателни съдове с ниски и нулеви емисии следва 
да бъде приоритет. Тези инвестиции следва да включват необходимата инфраструктура 
за презареждане/зареждане с гориво на местата, където все още не е изградена такава 
инфраструктура, по-специално за пътуванията на дълги разстояния, на пристанищата и 
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в по-слабо населените райони. Инвестициите следва да включват и развитието на 
устойчива градска мобилност, в това число флотите и изискванията за мултимодалния 
транспорт. Освен това е важно да се внедрят интелигентни системи за управление на 
движението и решения за „мобилността като услуга“, а изграждането на общото 
европейско пространство за данни за мобилността, като важен компонент от 
европейската стратегия за данните, следва да бъде отразено и в приоритетите, свързани 
с Механизма за възстановяване и устойчивост.

Докладчикът обръща внимание на риска, че с оглед на краткосрочния период и акцента 
на националните пакети при прилагането на Механизма за възстановяване и 
устойчивост, прилагането на механизма и разпределението на средствата може да бъде 
изкривено, за да се спазят кратките срокове. Докладчикът счита, че подобен подход би 
противоречал на първоначалната цел на механизма и че следователно трябва да се 
избягва.

Докладчикът подчертава, че Механизмът за възстановяване и устойчивост не следва да 
води до по-висок риск за нарушаване на равнопоставените условия на конкуренция на 
единния пазар. Подобно нарушение би увеличило икономическите различия в Съюза и 
би задълбочило предизвикателствата пред растежа в Европа в дългосрочен план. При 
изготвянето и изпълнението на своите планове за възстановяване и устойчивост и при 
предлагането на реформи и инвестиции държавите членки ще трябва да вземат предвид 
член 107 от ДФЕС и рамката за държавните помощи, както и нейните ограничения. 
Правилното функциониране на единния пазар и неговите правила за конкуренцията и 
държавните помощи са от полза за европейските потребители и предприятия и са 
необходими за избягване на неоправдано нарушаване на конкуренцията. Ето защо 
Комисията трябва да продължи да изпълнява своята роля съгласно Договорите на ЕС, за 
да гарантира равнопоставени условия на конкуренция на единния пазар на ЕС.

Индексът на безработицата, като елемент от социално-икономическите възможности на 
дадена държава членка, се влияе от миграцията на работната сила на съответната 
държава членка в рамките на ЕС. Увеличението на емиграцията от въпросната държава 
членка се отразява не само върху нейния БВП, но и води до намаляване на процента на 
безработица, който е включен в коефициента на разпределение. Въпреки че това е 
статистически вярно, намаляването на безработицата може да не показва реалното 
социално-икономическо положение в тази държава членка. Следователно, за да се 
улесни основната амбиция за балансирано прилагане на Механизма за възстановяване и 
устойчивост в съответствие с неговите цели, предлаганото равнище на безработица 
следва да бъде коригирано съобразно свързаните миграционни потоци, приписвани на 
отделните държави членки.

Докладчикът признава, че включването на миграционните потоци в коефициента на 
разпределение може да представлява предизвикателство, предвид неотложната 
необходимост от Механизма за възстановяване и устойчивост и нуждата от внимателно 
разглеждане на начините за прилагане на тази важна корекция. В случай че не е 
политически възможно да се постигне съгласие относно това включване в настоящото 
предложение, докладчикът счита тази допълнителна част от коефициента на 
разпределение като основен елемент, който следва да бъде включен при следващото 
преразглеждане или продължаване на Механизма за възстановяване и устойчивост.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещите комисии по бюджети и по 
икономически и парични въпроси да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Избухването на пандемията на 
COVID-19 в началото на 2020 г. 
промени икономическите перспективи 
за следващите години в Съюза и по 
света, като наложи спешен и 
координиран отговор от страна на 
Съюза, за да се преодолеят огромните 
икономически и социални последици за 
всички държави членки, по-специално в 
най-засегнатите от кризата сектори 
на икономиката, като например тези 
на транспорта и туризма. 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 
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преодоляване на структурните слабости 
на икономиките и засилване на тяхната 
устойчивост.

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.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) Миналият опит показва, че по 
време на кризи инвестициите често 
намаляват драстично и че вследствие 
на това най-много страдат 
обществените услуги и най-
маргинализираните групи на 
обществото. 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, като се избягват грешките от 
миналото по отношение на 
социалните и екологичните вреди. За 
да се постигне устойчив растеж и да се 
създадат работни места, от значение са 
инвестициите в екологични и цифрови 
технологии, както и в иновации, 
устойчива мобилност и транспортна 
инфраструктура, включително и 
инфраструктура за алтернативни 
устойчиви горива, мощности и 
процеси, които подпомагат прехода към 
чиста енергия и 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.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) В този контекст е необходимо да 
се подсили настоящата рамка за 
предоставяне на подкрепа на държавите 
членки и да се предостави директна 
финансова подкрепа чрез иновативен 
инструмент. За тази цел с настоящия 
регламент следва да бъде създаден 
Механизъм за възстановяване и 
устойчивост („механизмът“), който да 
осигури ефективна финансова и 
значителна подкрепа за възстановяване 
на европейската икономика, по-
специално за секторите, които 
понесоха съществени загуби, като 
например секторите на транспорта и 
туризма, и да повиши нейната 
устойчивост, като ускори 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. За да се извлекат най-
големи ползи от Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
целите му да бъдат изпълнени в 
максимална степен, стимулите 
следва да бъдат замислени така, че да 
насърчават цялостното изпълнение 
на плана за възстановяване и 
устойчивост. Поради това 
изплащането на средствата следва да 
бъде пропорционално на степента на 
изпълнение на плана за 
възстановяване и устойчивост и 
следва да се осъществява, едва след 
като Комисията провери 
изпълнението на съответните 
междинни цели.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Като отразява Европейския зелен 
пакт като стратегия на Европа за 
устойчив растеж, както и 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и целите на 
ООН за устойчиво развитие, 
създаденият с настоящия регламент 
механизъм ще допринася за 
интегрирането на действията в областта 
на климата и устойчивостта на околната 
среда и за постигането на общата цел 30 
% от бюджетните разходи на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Той ще ускори структурната 
трансформация на икономиката към 
по-чиста, устойчива и въглеродно 
неутрална икономика. Във връзка с 
това в националните планове следва 
да е заложена целта и да се работи за 
постигането на иновативно и 
устойчиво възстановяване: например, 
в транспортния сектор следва да е 
заложена целта „Европа да се 
превърне в пионер по отношение на 
мобилността чрез развитието на 
интелигентни автономни системи“. 
По механизма следва да се 
подпомагат предимно научни 
изследвания, иновации и кръгови 
решения (например, нови горива, 
споделени превозни средства и т.н.) и 
най-екологосъобразните видове 
транспорт (т.е. железопътен и воден 
транспорт), които трябва бързо да се 
модернизират, за да се подобри 
допълнително тяхната енергийна 
ефективност (чрез използването на 
електрически плавателни съдове, 
водород и алтернативни горива), 
както и тяхната достъпност, 
особено в най-отдалечените райони.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Тъй като този сектор генерира 
над 25% от емисиите на СО2 в Съюза, 
следва да се отдаде приоритет на 
инвестициите, които подкрепят 
декарбонизацията на транспорта, в 
съответствие със специфичните за 
всяка държава препоръки, 
съществуващи в рамките на процеса 
на европейския семестър, както и в 
съответствие с националните 
планове за възстановяване и 
устойчивост.

Изменение 6

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, 
като същевременно се опазва 
околната среда. Поради това той 
следва да подобрява устойчивостта и 
капацитета за приспособяване на 
държавите членки, да смекчава 
социалните и икономическите 
последици от кризата, като се обръща 
специално внимание на най-
засегнатите сектори, като например 
туризма и транспорта, и да 
подпомага прехода към цифрова и 
въглеродно неутрална кръгова 
икономика, целящ постигането до 
2050 г. на неутрална по отношение на 
въглерода Европа, като се вземат 
предвид съществуващите различия в 
икономическото развитие на 
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отделните региони и държави членки, 
с което да се възстанови потенциалът за 
растеж и дългосрочната 
конкурентоспособност на 
икономиките на Съюза след кризата, да 
се стимулира създаването на заетост и 
повишаването на уменията и 
преквалификацията на работниците, 
да се насърчава устойчивият растеж, 
както и структурните промени в 
икономиката и иновативната и 
устойчива реиндустриализация, като 
същевременно се допринася за 
постигането на равенство между 
половете.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Предвид голямата 
необходимост от иновации във връзка 
с екологичния преход и цифровата 
трансформация, транспортният 
сектор следва да се третира 
приоритетно, и по-специално 
проектите за развитие на мобилност 
с нулеви емисии и необходимите 
превозни средства и инфраструктура, 
разработването на алтернативни 
устойчиви горива и развитието и 
разгръщането на устойчива 
трансгранична инфраструктура за 
електронна мобилност, както и 
преходът към водород от 
възобновяеми източници, 
интелигентните системи за 
управление на движението и 
автономното шофиране.

Изменение 8
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Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Механизмът следва да 
допринася за завършване на 
ключовите участъци и възли от 
основната и широкообхватната 
мрежа TEN-T и, където е необходимо, 
следва да допълва националното 
финансиране или финансирането от 
Механизма за свързване на Европа и 
фондовете за регионална политика. 
Чрез подкрепата следва да се 
гарантира навременното 
приключване на участъците, 
посочени в работните планове за 
коридорите на TEN-T, и да се отдаде 
приоритет на дейностите, които 
могат да се осъществят през периода 
2021 – 2024 г.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 16
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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 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. Като 
част от процеса на изготвяне на 
плановете за възстановяване и 
устойчивост, държавите членки 
следва да се консултират с 
регионалните и/или местните органи, 
националните парламенти и всички 
съответни заинтересовани страни. 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, които да 
допринасят за прехода към цифрова и 
въглеродно неутрална кръгова 
икономика. 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.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Държавите членки следва да 
вземат предвид развитието и 
цифровизацията на устойчивата 
транспортна инфраструктура от 
основната и широкообхватната 
мрежа ТЕN-Т в съответните 
територии и в трансграничните 
възли, като ключови цели в рамките 
на националните инвестиционни 
планове за възстановяване след 
пандемията от COVID-19.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) В рамките на националните 
инвестиционни планове за 
възстановяване държавите членки 
следва да гарантират повишени 
финансови усилия за внедряване на 
ключови технологии за оперативна 
съвместимост в устойчив 
транспорт, като например 
Европейската система за управление 
на железопътното движение 
(ERTMS), за да допринесат за общата 
цел за създаване на устойчиво и 
оперативно съвместимо европейско 
железопътно пространство.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) Създаването на устойчиво и 
интелигентно европейско 
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транспортно пространство 
задължително включва внедряването 
на оперативно съвместима и 
цифровизирана железопътна мрежа 
по протежението на TEN-T чрез 
инсталирането на ERTMS, като 
общите разходи за това възлизат на 
не по-малко от 15 милиарда евро. 
Поради това националните планове 
за възстановяване следва да 
допринасят за постигането на тази 
цел и да допълват усилията за 
внедряване на ERTMS по протежение 
на мрежите TEN-T. Комисията 
следва да предприеме всички 
необходими инициативи за 
постигането на тази цел.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 16 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16г) Финансирането по линия на 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост е възможно единствено 
ако държавите членки зачитат 
напълно принципите на правовата 
държава, както и разпоредбите на 
законодателната резолюция на 
Европейския парламент от 4 април 
2019 г. относно предложението за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки1а.
___________________
1a Приети текстове, P8_TA(2019)0349.

Изменение 15
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Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) При изготвянето и 
изпълнението на своите планове за 
възстановяване и устойчивост и при 
предлагането на реформи и 
инвестиции държавите членки следва 
да вземат предвид член 107 от ДФЕС 
и рамката за държавните помощи, 
както и нейните ограничения. 
Правилното функциониране на 
вътрешния пазар и неговите правила 
за конкуренцията и държавните 
помощи са от полза за европейските 
потребители и предприятия и са 
необходими за избягване на 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията. Ето защо Комисията 
следва да продължи да изпълнява 
своята роля съгласно Договорите, за 
да гарантира равнопоставени условия 
на конкуренция на вътрешния пазар. 
Комисията следва да вземе 
съответните решения относно 
мерките за държавните помощи във 
възможно най-кратък срок, за да 
могат да се изплатят бързо 
икономическите помощи за 
дружествата.

Изменение 16

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 

(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 
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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.

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, които да допринасят 
за прехода към цифрова и въглеродно 
неутрална кръгова икономика и за 
подобряване на свързаността; както и 
обяснение за съгласуваността на 
предложения план със съответните 
специфични за всяка държава 
предизвикателства и приоритети, 
установени в рамките на европейския 
семестър. В хода на целия процес 
Комисията и държавите членки следва 
да се стремят към постигане на тясно 
сътрудничество.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Изискването за определяне на 
примерен график с междинни и 
крайни цели в плановете за 
възстановяване и устойчивост не 
следва да ограничава възможността 
за включване на по-сложни 
инфраструктурни инвестиции, чиито 
срокове за изпълнение може да 
надхвърлят седем години.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 22
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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 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 

(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 прехода 
към цифрова и въглеродно неутрална 
кръгова икономика, включително чрез 
укрепване на инфраструктурата и 
подобряване на свързаността и 
транспорта, и за преодоляване на 
произтичащите от това 
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, екологичната и 
социалната устойчивост на държавата 
членка, да смекчи икономическите и 
социалните последици от кризата и да 
засили икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, както и да 
намали неравенството между 
половете и икономическите 
неравенства; 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 
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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.

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.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се гарантира, че 
финансовата подкрепа е отпусната в 
първите години след кризата и да се 
осигури съвместимост с наличното 
финансиране по този инструмент, 
разпределението на средствата на 
държавите членки се извършва до 31 
декември 2024 г. Затова за най-малко 60 
% от сумата, отпусната за безвъзмездна 
подкрепа, следва да бъдат поети правни 
задължения до 31 декември 2022 г. За 
останалата сума следва да бъдат поети 
задължения до 31 декември 2024 г.

(27) За да се гарантира, че 
финансовата подкрепа е отпусната в 
първите години след кризата и да се 
осигури съвместимост с наличното 
финансиране по този инструмент, 
разпределението на средствата на 
държавите членки се извършва до 31 
декември 2024 г. Затова за 70 % от 
сумата, отпусната за безвъзмездна 
подкрепа, следва да бъдат поети правни 
задължения до 31 декември 2022 г. За 
останалата сума следва да бъдат поети 
задължения до 31 декември 2024 г. 
Бързото разпределяне на средствата 
е от решаващо значение за 
смекчаването на последиците от 
кризата с COVID-19 върху 
европейската икономика.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Предвид краткосрочната 
перспектива и акцентът върху 
националните пакети при 
прилагането на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, 
съществува риск да се отдаде 
приоритет на спазването на крайния 
срок за усвояването на 
финансирането спрямо проверката за 
използването на това финансиране за 
първоначалната му цел.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) Държавите членки следва да 
включат в своите национални планове 
за възстановяване и устойчивост 
инвестиции в трансгранични и 
многонационални проекти, които 
могат да допринесат за 
икономическото възстановяване и да 
генерират европейска добавена 
стойност, като същевременно се 
съблюдава целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. За да подкрепи 
държавите членки при подготовката 
на техните национални планове за 
възстановяване и устойчивост, 
Комисията следва да изготви 
неизчерпателен списък на проекти с 
европейска добавена стойност, 
включително, но не само, проекти за 
подобряване на устойчивостта на 
туризма,   модернизиране на 
инфраструктурата във връзка с 
мрежите TEN-T, осигуряване на 
липсващите трансгранични 
железопътни връзки, подобряване на 
активната мобилност, стимулиране 
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на инвестициите в авиационната 
индустрия и насърчаване на 
корабоплаването по вътрешните 
водни пътища, както и поощряване 
на развитието на ERTMS по 
европейските товарни коридори.

Изменение 22

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 

(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 прехода към цифрова 
и въглеродно неутрална кръгова 
икономика, 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 
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вноски срещу постигане определени 
резултати.

вноски срещу постигане определени 
резултати.

Изменение 23

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.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За да се гарантира ефикасното и 
съгласувано разпределение на средства 
от бюджета на Съюза и спазването на 
принципа на добро финансово 
управление, действията по настоящия 
регламент следва да бъдат съгласувани с 
текущите програми на Съюза и да ги 
допълват, като същевременно се избягва 
дублираното финансиране за едни и 
същи разходи. По-специално Комисията 
и държавите членки следва да осигурят 
ефективна координация на всички етапи 
от процеса, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране. За тази цел държавите 

(35) За да се гарантира ефикасното и 
съгласувано разпределение на средства 
от бюджета на Съюза и спазването на 
принципа на добро финансово 
управление, действията по настоящия 
регламент следва да бъдат съгласувани с 
текущите програми на Съюза и да ги 
допълват, като същевременно се избягва 
дублираното финансиране за едни и 
същи разходи. По-специално Комисията 
и държавите членки следва да осигурят 
ефективна координация на всички етапи 
от процеса, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
прозрачност, взаимно допълване и 
полезно взаимодействие между 
източниците на финансиране. За тази 



PE653.990v03-00 22/54 AD\1217462BG.docx

BG

членки следва да са задължени, когато 
представят на Комисията своите 
планове, да представят и съответната 
информация за съществуващо или 
планирано финансиране от Съюза. 
Финансовата подкрепа по линия на 
механизма следва да бъде допълваща 
към подкрепата, предоставена по линия 
на други фондове и програми на Съюза, 
като финансираните от механизма 
проекти за реформи и инвестиции 
следва да могат да получават 
финансиране от други програми и 
инструменти на Съюза, при условие че 
тази подкрепа на покрива същите 
разходи.

цел държавите членки следва да са 
задължени, когато представят на 
Комисията своите планове, да 
представят и съответната информация 
за съществуващо или планирано 
финансиране от Съюза. Финансовата 
подкрепа по линия на механизма следва 
да бъде допълваща към подкрепата, 
предоставена по линия на други 
фондове и програми на Съюза, като 
финансираните от механизма проекти за 
реформи и инвестиции следва да могат 
да получават финансиране от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа на покрива 
същите разходи.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) Бързото възстановяване на 
икономиката на Съюза изисква 
инвестиции в добре разработени 
проекти с голям потенциал за 
подкрепа на растежа, 
декарбонизацията на икономиката и 
създаването на работни места; 
установените потребности, 
изоставането във връзка с 
инвестициите и съществуващият 
набор от проекти в напреднал стадий 
на разработка за развитието на 
устойчива транспортна 
инфраструктура предлагат големи 
възможности в това отношение.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 35 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35б) Използваните критерии за 
оценка на евентуалната добавена 
стойност, осигурявана от проектите 
на равнището на ЕС, следва да се 
публикуват, за да се избегне 
прилагането на множество различни 
национални подходи, които могат да 
бъдат противоречиви или 
недалновидни; например, в областта 
на устойчивия транспорт 
проектите, които насърчават 
трансграничните връзки, биха имали 
положително дългосрочно 
въздействие върху икономиката и 
обществото на Съюза.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В съответствие с точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. е 
необходимо създаденият с настоящия 
регламент Механизъм за възстановяване 
и устойчивост да се подложи на оценка 
въз основа на информацията, събрана 
посредством специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. По 
целесъобразност тези изисквания следва 
да включват измерими показатели 
като основа за оценка на ефектите на 
инструментите на място.

(36) В съответствие с точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. е 
необходимо създаденият с настоящия 
регламент Механизъм за възстановяване 
и устойчивост да се подложи на оценка 
въз основа на информацията, събрана 
посредством специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки и за 
крайните получатели на финансиране 
от Съюза. По целесъобразност тези 
изисквания следва да включват ключови 
показатели за изпълнение като основа 
за оценка на ефектите на инструментите 
на място.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета шестмесечен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма. 
Той следва също така да съдържа 
информация относно напредъка по 
постигането на отделните 
междинни и крайни цели, както и 
съответните показатели, посочени в 
плана за възстановяване и 
устойчивост на всяка държава 
членка.

Изменение 29

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 

(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. 
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изпълнение на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Изпълнителните 
правомощия във връзка с приемането 
на планове за възстановяване и 
устойчивост и с плащането на 
финансовата подкрепа при 
изпълнение на съответните 
междинни и крайни цели, следва да се 
упражняват от Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета, съгласно процедурата по 
разглеждане13. След приемането на 
акт за изпълнение, на съответните 
държави членки и на Комисията 
следва да се даде възможност да 
постигнат съгласие по дадени 
оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за 
междинните и крайните цели и 
достъпа до основните данни. За да се 
осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на 
изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост, следва 
да бъде възможно елементите на 
такива технически договорености да 
бъдат изменяни по взаимно съгласие. 
По отношение на настоящия 
регламент се прилагат хоризонтални 
финансови правила, приети от 
Европейския парламент и Съвета 
съгласно член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях 
по-специално се определя процедурата 
за съставяне и изпълнение на 
бюджета чрез безвъзмездни средства, 
обществени поръчки, награди и 
непряко изпълнение и се предвижда 
контрол върху отговорността на 
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финансовите оператори. Правилата, 
приети на основание на член 322 от 
ДФЕС, се отнасят и до защитата на 
бюджета на Съюза в случай на 
всеобщи слабости по отношение на 
прилагането на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки, тъй като зачитането на 
принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС.
__________________
13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
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 298, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхватът на прилагане на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, създаден 

Обхватът на прилагане на Механизма за 
възстановяване и устойчивост, създаден 
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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.

с настоящия регламент, се отнася до 
области на политиката, свързани с 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, прехода 
към цифрова и въглеродно неутрална 
кръгова икономика до 2050 г., 
устойчивия туризъм, устойчивата 
мобилност, транспортната 
инфраструктура и развитието на 
алтернативни устойчиви горива за 
всички видове транспорт и 
устойчивата трансгранична 
инфраструктура, по-специално във 
връзка с основните мрежи TEN-T, 
интелигентните системи за 
управление на транспорта, 
автономното шофиране, 
електронната мобилност, прехода 
към водород от възобновяеми 
източници, здравето, 
конкурентоспособността, 
устойчивостта, производителността, 
образованието и уменията, научните 
изследвания и иновациите, 
интелигентния, устойчив и приобщаващ 
растеж, работните места и 
инвестициите, опазването на околната 
среда и намаляването на емисиите на 
парникови газове, стабилността на 
финансовите системи, както и добре 
функциониращия единен пазар.

Изменение 32

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 

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

приспособяване на държавите членки, 
като се вземат предвид най-
отдалечените региони, смекчаване на 
социалното, териториалното, 
регионалното и икономическото 
въздействие на кризата, включително 
намаляване на икономическите 
неравенства и прехода към цифрова и 
въглеродно неутрална кръгова 
икономика, като по този начин се 
допринася за възстановяване на 
потенциала за растеж и дългосрочната 
конкурентоспособност на 
икономиките на Съюза, насърчаване на 
създаването на заетост и продължаване 
на усилията за стимулиране на 
повишаването на квалификацията и 
преквалификацията на работниците 
след кризата с COVID-19 и насърчаване 
на интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж и на 
свързаността, като се запазва 
добавената стойност на 
финансовата подкрепа в рамките на 
Съюза.

Изменение 33

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. 
Държавите членки гарантират, че 
техните планове за възстановяване и 
устойчивост съответстват напълно 
на целите на Европейския зелен пакт, 
като спомагат за трансформирането 
на икономиката и насърчават 
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социалната справедливост. Тази 
конкретна цел се преследва в тясно 
сътрудничество със съответните 
държави членки.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) до 10% от сумите, посочени в 
член 5, параграф 1, буква а), се 
разпределят за финансиране на 
определените в член 5а проекти с 
европейска добавена стойност.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Проекти с европейска добавена 

стойност
Сумата, посочена в член 5, параграф 1, 
буква ба), се използва за финансиране 
на проекти с европейска добавена 
стойност, които имат европейски 
обхват и голям принос за екологичния 
и цифровия преход, както и за 
икономическото възстановяване след 
кризата с COVID-19. Проектите с 
европейска добавена стойност се 
представят съвместно от 
участващите държави членки, въз 
основата на предложен проект, и от 
Комисията чрез нейната процедура за 
оценка, с цел запазване на 
отпуснатата сума. Комисията 
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предлага неизчерпателен списък на 
проекти с европейска добавена 
стойност, в който се посочват 
участващите държави членки, 
сумите, междинните и крайните 
цели.

Изменение 36

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, в тясно 
сътрудничество с националните, 
регионалните и местните органи, 
както и с всички съответни 
заинтересовани страни. 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.

Изменение 37

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 

2. Плановете за възстановяване и 
устойчивост са съобразени със 
съответните специфични за отделните 
държави предизвикателства и 
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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.

приоритети, установени в контекста на 
европейския семестър, по-специално 
тези, които са от значение за 
областите на политиката, посочени 
в член 3, и за целта за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., при пълно 
зачитане на принципа за ненанасяне 
на значителни вреди. Плановете за 
възстановяване и устойчивост са в 
съответствие и с информацията, 
включена от държавите членки в 
националните програми за реформи в 
рамките на европейския семестър, в 
техните национални планове в областта 
на енергетиката и климата и техните 
актуализации съгласно Регламент (ЕС) 
2018/199921, в плановете за справедлив 
преход в рамките на Фонда за 
справедлив преход22 и в споразуменията 
за партньорство и оперативните 
програми в рамките на фондовете на 
Съюза.

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

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

22 […] 22 […]

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Потребителските разходи и 
редовните текущи бюджетни 
разходи не са допустими за 
финансиране, освен ако държавата 
членка може да докаже, че те ще 
окажат дългосрочно въздействие 
съгласно член 4, че устойчивостта на 
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тяхното финансиране ще бъде 
осигурена след приключване на срока 
на действие на механизма и че 
неблагоприятното въздействие върху 
салдото по държавния бюджет е 
само временно, в пълно съответствие 
с насоките на Комисията по 
отношение на плановете на 
държавите членки за възстановяване 
и устойчивост.

Изменение 39

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 и 
дългосрочната 
конкурентоспособност, създаването на 
работни места и икономическата и 
социална устойчивост на съответната 
държава членка, насърчава развитието 
на трансгранична транспортна 
инфраструктура и смекчава 
икономическото и социално 
въздействие на кризата, със специален 
акцент върху най-силно засегнатите 
от кризата микропредприятия и 
МСП, както и разяснение на приноса на 
плана за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване;

Изменение 40

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 прехода към цифрова 
и въглеродно неутрална кръгова 
икономика или за произтичащите от 
това предизвикателства, по-специално 
по отношение на необходимите 
инвестиции в устойчива 
транспортна инфраструктура и 
разработването на алтернативни 
устойчиви горива за всички видове 
транспорт;

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) обяснение на начина, по който 
съдържащите се в плана мерки 
допринасят за постигането на 
общата цел за неутрална по 
отношение на климата Европа до 
2050 г., и как той се съгласува с 
националния план в областта на 
енергетиката и климата и с 
териториалните планове за 
справедлив преход;

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) обяснение на начина, по който 
планът ще допринесе за целите за 
постигане на равенство между 
половете и за намаляване на 
икономическите неравенства;
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Изменение 43

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 максимален период от четири 
години, както и на инвестициите в 
рамките на максимален период от седем 
години, с изключение на сложните 
инфраструктурни инвестиции, за 
чиито срокове за изпълнение е 
необходим по-дълъг период от време;

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) гарантиране, че финансовата 
помощ се предоставя само на 
предприятия, които спазват 
приложимите колективни трудови 
договори и не са регистрирани в 
данъчни убежища, посочени в 
изготвения от Съвета списък на ЕС 
за юрисдикциите, неоказващи 
съдействие за данъчни цели;

Изменение 45

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 

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

принос за прехода към цифрова и 
въглеродно неутрална кръгова 
икономика, като за тази цел взема 
предвид следните критерии:

Изменение 46

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 прехода 
към цифрова и въглеродно неутрална 
кръгова икономика или за преодоляване 
на произтичащите от това 
предизвикателства, и дали той 
осигурява средства за устойчива и 
адаптивна инфраструктура;

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали планът допринася за 
общата цел за постигане на 
неутрална по отношение на климата 
Европа до 2050 г. и как той се 
съгласува с националния план на 
държавата членка за енергетиката и 
климата и с териториалните 
планове за справедлив преход;

Изменение 48

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

ва) дали планът допринася за 
целта за постигане на равенство 
между половете и за намаляване на 
икономическите неравенства;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията приема решение в 
рамките на два месеца от официалното 
представяне на плана за възстановяване 
и устойчивост от държавата членка 
посредством делегиран акт. 
Решението се основава на оценката 
на плана за възстановяване и 
устойчивост и на комуникацията със 
съответната държава членка, 
включително и евентуалните 
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.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансовото участие, което 
трябва да бъде изплатено на вноски, 
след като държавата членка изпълни 

a) финансовото участие, което 
трябва да бъде изплатено на вноски, 
след като държавата членка изпълни 
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задоволително съответните междинни 
и крайни цели, определени във връзка с 
изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост;

изцяло, до голяма степен или 
частично съответните междинни и 
крайни цели, определени във връзка с 
изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Когато Комисията дава 
отрицателна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
съобщава надлежно обоснована оценка 
в срок от два месеца от представянето 
на предложението от държавата членка. 
Съответната държава членка може 
да представи друг план за 
възстановяване и устойчивост и също 
така може да използва инструмента 
за техническа подкрепа.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. 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 
държава членка възможността да 
изложи своите съображения в срок от 
един месец след съобщаването на 
заключенията на Комисията.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член19 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 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.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a
Принципи на правовата държава

1. Финансирането по линия на 
механизма за устойчивост е 
възможно само в случаите, когато за 
държавите членки не бъдат 
констатирани пропуски от общ 
характер във връзка с принципите на 
правовата държава. Комисията 
преценява дали са налице нарушения 
на член 19а, параграф 2 или член 19а, 
параграф 3, когато прави оценка на 
това дали държавите членки 
отговарят на условията за 
получаване на финансиране по линия 
на механизма за устойчивост.
2. По-специално се счита, че 
следните пропуски от общ характер 
във връзка с принципите на правовата 
държава засягат или рискуват да 



PE653.990v03-00 40/54 AD\1217462BG.docx

BG

засегнат принципите за добро 
финансово управление или защита на 
финансовите интереси на Съюза:
a) застрашаването на 
независимостта на съдебната 
система, включително налагане на 
каквито и да било ограничения по 
отношение на възможността за 
самостоятелно упражняване на 
съдебни функции чрез външна намеса 
в гаранциите за независимост, чрез 
ограничаване на съдържанието на 
съдебните решения по външна 
поръчка, чрез произволно 
преразглеждане на правилата за 
назначаване или условията за работа 
на съдебния персонал, чрез оказване на 
влияние върху членовете на съда по 
какъвто и да е начин, който 
застрашава тяхната 
безпристрастност, или чрез намеса в 
независимостта на адвокатската 
професия;
б) непредотвратяването, 
некоригирането и несанкционирането 
на произволни или незаконосъобразни 
решения на органите на публичната 
власт, включително на 
правоприлагащите органи, 
непредоставянето на финансови и 
човешки ресурси, което пречи на 
правилното им функциониране, или 
липсата на гаранция за отсъствието 
на конфликти на интереси;
в) ограничаването на 
достъпността и ефективността на 
средствата за правна защита, в това 
число посредством рестриктивни 
процедурни правила, неизпълняването 
на съдебни решения или 
ограничаването на ефективното 
разследване, съдебното преследване 
или санкционирането на нарушения 
на закона;
г) застрашаването на 
административния капацитет на 
дадена държава членка да изпълнява 
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задълженията, произтичащи от 
членството в Съюза, включително 
способността за ефективно 
прилагане на правилата, нормите и 
политиките, които съставляват 
структурата на правото на Съюза;
д) мерки, които отслабват 
защитата на поверителността на 
комуникацията между адвоката и 
клиента.
3. Държавите членки, които са 
обект на процедура съгласно член 7 от 
ДФЕС, имат право да получат само 
25 % от финансовото участие, 
определено в съответствие с член 19.

Изменение 57

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 
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, и изпълнението на 
отделните предложени междинни и 
крайни цели и свързаните с тях 
показатели. 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.

Изменение 58
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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 
най-късно един месец след 
получаването им 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. В такъв случай Комисията 
следва да осъществи връзка с 
Парламента и Съвета относно това 
как редактираната информация 
може да се предостави на 
съзаконодателите по поверителен 
начин.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряват взаимно допълване, 
полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност 
между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
по целесъобразност, на регионално 
равнище, по-специално във връзка с 
мерките, финансирани от фондовете на 
Съюза, както във фазата на планиране, 
така и по време на изпълнението;

a) осигуряват взаимно допълване, 
полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност 
между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
по целесъобразност, на регионално и 
местно равнище, по-специално във 
връзка с мерките, финансирани от 
фондовете на Съюза, както във фазата 
на планиране, така и по време на 
изпълнението;
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) осигуряват тясно сътрудничество 
между отговарящите за изпълнението 
лица на равнището на Съюза, на 
национално и по целесъобразност, на 
регионално равнище за постигане на 
целите на инструментите, създадени 
съгласно настоящия регламент.

в) осигуряват тясно сътрудничество 
между отговарящите за изпълнението 
лица на равнището на Съюза, на 
национално и по целесъобразност, на 
регионално и местно равнище за 
постигане на целите на инструментите, 
създадени съгласно настоящия 
регламент.

Изменение 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) улесняват и насърчават 
бързото завършване на проекти в 
напреднал стадий на разработка с 
голям потенциал за подкрепа на 
растежа, създаването на работни 
места и постигането на въглеродна 
неутралност, с трайно положително 
въздействие върху икономиката и 
обществото; както и

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) публикуват критерии за оценка 
с цел оценяване на проектите 
съгласно тяхната европейска 
добавена стойност и отдават 
приоритет на тяхното завършване;
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценяването на програмите за 
възстановяване и устойчивост на 
държавите членки Комисията 
насърчава и дава приоритет на 
проекти, които са с трансграничен 
характер и обединяват две или повече 
държави членки.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 24  – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишен доклад Шестмесечен доклад

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 66
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишният доклад също така 
включва следната информация:

3. Шестмесечният доклад също 
така включва следната информация:

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) размера на постъпленията, 
разпределени за механизма по 
Инструмента за възстановяване на 
Европейския съюз през предходната 
година, по бюджетни редове, и

a) размера на постъпленията, 
разпределени за механизма по 
Инструмента за възстановяване на 
Европейския съюз през предходната 
година, по бюджетни редове и по 
държави членки, и

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2



PE653.990v03-00 46/54 AD\1217462BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Докладът за оценка по-специално 
оценява до каква степен са постигнати 
целите, ефективността на използването 
на средствата и европейската добавена 
стойност, целесъобразността на 
разпоредбите за обвързаност с 
условия, както и оценката на 
опасността от морален риск. В него 
също така се разглежда актуалността на 
всички цели и действия.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях) чрез поставяне на 
емблемата на Съюза, заедно с 
упоменаване на „Механизма за 
възстановяване и устойчивост“, по 
който се подпомагат действията, 
офлайн и онлайн, като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 2. Комисията осъществява 
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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.

информационни и комуникационни 
дейности по удобен за потребителите 
начин, с цел повишаване на 
осведомеността сред гражданите, 
предприятията, и по-специално МСП 
и публичните администрации, 
относно финансовите средства, 
предоставяни чрез инструментите, 
създадени с настоящия регламент, 
както и относно 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.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато популяризират 
действията и резултатите от тях, 
получателите на финансиране от 
Съюза ангажират членовете на 
Европейския парламент от своя 
регион.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 75
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В съответствие с член 16, параграф 3 
Комисията оценява значението и 
съгласуваността на плановете за 
възстановяване и устойчивост и техния 
принос за прехода към цифрова и 
въглеродно неутрална кръгова 
икономика, като за тази цел взема 
предвид следните критерии:

Изменение 76

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 прехода 
към цифрова и въглеродно неутрална 
кръгова икономика или за преодоляване 
на произтичащите от това 
предизвикателства;

Изменение 77
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Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дали планът допринася за 
целите за постигане на равенство 
между половете и за намаляване на 
икономическите неравенства;

Изменение 78

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 79

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) дали планът за възстановяване 
и устойчивост съдържа мерки за 
укрепване на инфраструктурата и 
подобряване на свързаността и 
транспорта;



PE653.990v03-00 50/54 AD\1217462BG.docx

BG

Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.1 – параграф 1 – алинея 4 – 
тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— планът за възстановяване и 
устойчивост представлява цялостен и 
адекватен отговор на икономическото и 
социалното положение на съответната 
държава членка;

— планът за възстановяване и 
устойчивост представлява цялостен и 
адекватен отговор на икономическото, 
екологичното и социалното положение 
на съответната държава членка;

Изменение 81

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 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, 
екологичното и социалното положение 
на съответната държава членка.

Изменение 82

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„B“ – Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за частично 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 

„B“ – Планът за възстановяване и 
устойчивост допринася за частично 
справяне с предизвикателствата, 
посочени в специфичните за всяка 
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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.

държава препоръки или в други 
относими документи, официално приети 
от Комисията в рамките на европейския 
семестър, и представлява отчасти 
адекватен отговор на икономическото, 
екологичното и социалното положение 
на съответната държава членка.

Изменение 83

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 3 – подточка 2.1 – параграф 1 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 84

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 2 – параграф 3 – подточка 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 прехода към 
цифрова и въглеродно неутрална 
кръгова икономика и за развитието на 
устойчива и стабилна 
инфраструктура или за преодоляване 
на произтичащите от това 
предизвикателства.
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Изменение 85

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 2 – параграф 3 – подточка 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 
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, както и за 
укрепването на инфраструктурата;
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