
 

Осигуряване на гъвкавост на структурните
фондове на ЕС за намаляване на ефекта от
COVID-19
 
Парламентът и Съветът преразглеждат правилата на ЕС с безпрецедентна скорост, за
да предоставят на държавите членки незабавен достъп до европейско финансиране за
борба с пандемията и нейните последици.
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Какво представлява инвестиционната
инициатива в отговор на коронавируса?
 
На 13 март Европейската комисията предложи първи набор от мерки за справяне с
последиците  от  кризата  с  COVID-19,  в  рамките  на  „Инвестиционна  инициатива  в
отговор на коронавируса“ (ИИОК). Законодателното предложение измени Регламента
за общите разпоредби за европейските структурни фондове, Регламента за вропейския
фонд за регионално развитие и регламентите на Европейския фонд за морско дело и
рибарство.
 
Европейската  комисия  предложи  възможно  най-скоро  да  бъдат  пренасочени  37
милиарда  евро  от  наличните  средства  на  ЕС  за  граждани,  региони  и  държави,
засегнати  най-силно  от  пандемията.  Средствата  ще  бъдат  насочени  към здравни
системи, малки и средни предприятия (МСП), пазари на труда и други уязвими сектори
на икономиките на страните членки.
 
Повече  подробности  за  мерките,  както  и  предварителна  разбивка  на  обема  на
инвестициите по държави членки в  рамките на инициативата са представени тук.
 
Европейският парламент одобри мерките на Инвестиционната инициатива в отговор на
коронавируса почти единодушно след спешна процедура по време на извънредното
пленарно заседание на 26 март 2020 г. След като беше приет от Съвета на 30 март,
окончателният регламент беше публикуван в официалния вестник на ЕС на 31 март и
влезе в сила ден след това.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0508&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0508&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parlamentt-odobriava-reshavashchi-merki-v-podkrepa-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parlamentt-odobriava-reshavashchi-merki-v-podkrepa-na-es
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0460


Какви действия предприе Европейският
парламент след приемането на първия пакет от
мерки?
 
След бързото приемане на първите мерки от Инвестиционната инициатива в отговор на
коронавируса, комисиите на ЕП по регионално развитие (REGI) и рибно стопанство
(PECH) бяха в постоянен контакт с представители на Европейската комисия и Съвета
на ЕС.  Тяхната оценка е,  че вече приетите мерки са необходими и неотложни,  но
недостатъчни за борба с негативните ефекти от COVID-19 и свързаните с тях социално-
икономически разходи.
 
На 30 март 2020 г. координаторите на комисията по регионално развитие проведоха
видеоконферентна среща с еврокомисаря по въпросите на сближаването и реформите
Елиза Ферейра, по време на която бяха предложени допълнителни изменения с цел по-
резултатното прилагане на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса
(ИИОК).
 
Комисията по рибно стопанство проведе няколко срещи с комисаря по околната среда,
океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс,  за да подготви нови специфични
мерки за сектора. Г-н Синкявичюс представи допълнителните мерки и отговори на
опасенията на евродепутатите по време на заседанието на комисията PECH на 7 април.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200331IPR76202/nuzhda-ot-zasilen-otghovor-na-es-otnosno-koronavirusa
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/pech-committee-meeting_20200407-1500-COMMITTEE-PECH_vd
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Какви са новите мерки, предложени в рамките
на ИИОК+ за структурните фондове на ЕС?
 
На 2 април 2020 г. Европейскта комисия предложи нов набор от мерки, включително
„Инвестиционна  инициатива  в  отговор  на  коронавируса  плюс“  (ИИОК+),  която
позволява изключителна гъвкавост в  използването на европейските структурни и
инвестиционни фондове в отговор на COVID-19.
 
Включвайки почти всички предложения на членовете на комисията REGI, новите мерки
представляват:
 

трансфери на средства, които вече могат да се извършват между трите
фонда на политиката на сближаване  (Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд); 
трансфери  на  средства,  които  вече  могат  да  се  извършват  между
различните  категории  региони; 
освобождаване от необходимостта да се разпределят средства за конкретни
приоритети (тематични изисквания за концентрация); 
държавите  членки  могат  по  изключение  и  временно  да  поискат  100%
финансиране  за  програми в  рамките  на  политиката  на  сближаване  през
отчетната  2020-2021г  .; 
опростени процедури, свързани с изпълнението на програмата и одита.
 

Новите  правила  също  така  ще  улеснят  използването  на  средствата,  налични  в
Европейския  земеделски  фонд  за  развитие  на  селските  райони  (ЕЗФРСР)  за
финансиране на мерки за подпомагане на земеделските стопани от ЕС да се справят с
последиците от COVID-19.
 
Тези мерки:
 

въвеждат заеми или гаранции на стойност 200 000 евро при много ниски
лихвени проценти или благоприятни схеми на плащания на земеделските
производители за покриване на техните оперативни разходи, 
позволяват преразпределянето на неизползвани фондове за развитие на
селските райони за борба с последиците от кризата с COVID-19 в селските
райони, 
намаляване на бюрокрацията чрез отлагане на задълженията за докладване
и улесняване на възможностите за изменеия в програмите за развитие на
селските райони.
 

Мерките ще бъдат приложени чрез изменение на настоящия регламент за общите
разпоредби за европейските структурни фондове и регламента на Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР).
 
Подробни въпроси и отговори относно тези нови мерки са представени тук, а справка за
консолидираните  мерки  на  ИИОК  може  да  намерите  тук.  Повече  информация  за
подкрепата за селскостопанския и хранително-вкусовия сектор можете да намерите
тук.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0138&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0138&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_bg
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•

Има ли други мерки по ИИОК+?
 
Да, Европейската комисия предложи едновременно с това:
 

Специфични мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-
19 в сектора на рибарството и аквакултурите – разглеждат се от комисията
на ЕП по рибно стопанство.
 

Информационен  фиш  на  Европейската  комисия:  Отговор  срещу  коронавируса:
Подкрепа  за  секторите  на  рибарството  и  аквакултурите
 

Изменение  на  правилата  на  Фонда  за  европейско  подпомагане  на  най-
нуждаещите се лица (FEAD), за да се гарантира, че хранителната помощ и
материалната  помощ  могат  да  продължат  да  се  предоставят  на  най-
нуждаещите се  лица –  разглежда се  от  комисията  на  ЕП по  заетостта  и
социалните въпроси.
 

Интернет страница на Европейската комисися: Коронавирус: Фондът за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица ще продължи да подкрепя хора в нужда
 
.
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https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
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Какви допълнителни мерки осигуряват
подкрепа на рибарите и аквакултурите в ЕС?
 
Допълнителният пакет от конкретни временни мерки, които измененят Европейския
фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и регламентите за общата организация на
пазарите на продукти от риболов и аквакултури, включва:
 

подкрепа за рибарите в сектора, които временно преустановяват дейността
си поради здравната криза, 
финансова  помощ  за  производителите  на  аквакултури  при  спиране  или
намаляване  на  производството, 
подкрепа за организации на производители за временно съхраняване на
продукти от  риболов и аквакултури, 
по-гъвкаво преразпределяне на национални оперативни фондове.
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Какви са специалните мерки, предложени за
подкрепа на най-нуждаещите се?
 
Предложените изменения на правилата на Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (FEAD), с цел да се гарантира, че хранителната и материалната
помощ могат да продължат да се предоставят на най-нуждаещите се лица, разгледани
от комисията на ЕП по заетостта и социалните въпроси, включват:
 

ваучери, които ще бъдат използвани за намаляване на риска от заразяване;
тези, които предоставят помощта, ще могат да закупят защитно оборудване; 
100% финансиране (вместо 85% съфинансиране), което ще се прилага през
периода на пандемията от COVID-19 (т.е. счетоводна година 2020-2021); 
по-леки  изисквания  за  мониторинг  и  контрол  за  властите  по  време  на
пандемията  от  COVID-19.
 

Предложените  промени продължават  да  позволяват  на  всяка  държава членка да
адаптира  мерките  за  най-нуждаещите  се.  Всяка  страна  има различни програми и
приоритети;  например  България  доставя  храна  чрез  FEAD,  докато  Холандия  се
фокусира  върху  подпомагане  на  възрастни  хора,  изложени  на  риск  от  социално
изключване.
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Какви са стъпките, които предприема
Европейският парламент?
 
Новият  набор  от  мерки  в  рамките  на  „Инвестиционна  инициатива  в  отговор  на
коронавируса плюс“ (ИИОК+) трябва да бъде одобрен както от Парламента, така и от
Съвета.
 
На  7  април  номисията  на  ЕП  по  регионално  развитие  поиска  председателят  на
Европейския парламент да одобри новите мерки чрез „спешна процедура“ (определена
в член 163 от Правилника), без изменения.
 
Подобни искания за приемане чрез спешна процедура бяха отправени от комисиите на
ЕП по рибно стопанство и по заетостта и социалните въпроси за предложените мерки
под техния ресор.
 
Очаква  се  трите  предложени  мерки  по  ИИОК+  да  бъдат  одобрени  по  време  на
пленарното  заседание  на  16-17  април.
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