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По какъв начин Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса + допълва
мерките, приети в първия пакет?
Първият пакет от мерки в рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса бе
съсредоточен върху незабавното мобилизиране на структурни фондове, така че да се даде
възможност за бърз отговор на кризата. Във връзка с това бяха въведени редица много важни
промени, с които се разширява обхватът на подпомагането от фондовете, осигурява се незабавна
ликвидност и осигуряват и се предоставя гъвкавост при изменения на програмите. Първият пакет
в рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса се състоеше от три основни
елемента: около 8 милиарда евро за незабавна ликвидност, с която да се даде тласък за
извършването на близо 37 милиарда евро европейски публични инвестиции, гъвкавост при
прилагането на правилата на ЕС за разходване на средства и достъп до фонд „Солидарност“ на
ЕС.

С днешния пакет се допълва първият, като се въвежда извънредна гъвкавост, която да даде
възможност за пълно мобилизиране на цялото неизползвано подпомагане от европейските
структурни и инвестиционни фондове. Тази гъвкавост ще бъде осигурена чрез възможности за
прехвърляне на средства между трите фонда на политиката на сближаване (Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд), прехвърляне на
средства между различните категории региони, както и чрез гъвкавост по отношение на
тематичната концентрация. Също така ще има възможност за финансовата 2020—2021 година за
програмите по политиката на сближаване да се прилага ставка на съфинансиране от ЕС от 100 %,
което ще позволи на държавите членки да се възползват от пълно финансиране от ЕС за мерки,
свързани с кризата. С пакета в рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на
коронавируса + се опростяват и процедурите, свързани с изпълнението на програмите,
използването на финансови инструменти и одита. Това е безпрецедентно и е основателно поради
извънредната ситуация в резултат на пандемичното разпространение на коронавируса.

Освен това с Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса + ще бъде предоставена
подкрепа на най-нуждаещите се чрез промяна на правилата за Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица (FEAD). Ще може например да се доставят продоволствена помощ и
основно материално подпомагане чрез електронни ваучери, както и да се предоставят предпазни
средства, като по този начин ще се намали рискът от заразяване. Освен това за финансовата
2020—2021 година мерките ще могат да се финансират при ставка от 100 %.

Също така измененията на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще дадат
възможност за по-гъвкаво преразпределяне на финансовите ресурси в рамките на оперативните
програми във всяка държава членка и за опростена процедура за изменение на оперативните
програми във връзка с въвеждането на нови мерки. С измененията ще се предостави и
подпомагане при временно преустановяване на риболовни дейности и при спиране на
производството и допълнителни разходи за производителите на аквакултури, както и за
организациите на производители за съхранение на продукти от риболов и аквакултури.

По втория набор от мерки през последните седмици Комисията проведе обширни консултации с
държавите членки, с Европейския парламент и със съответните сектори, като взе предвид
получените над 200 въпроса от националните органи с искане за разяснения и съвети във връзка
с мерките за реагиране на кризата в рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на
коронавируса.

Улесняване на инвестициите, финансирани от ЕС
Какви промени в правилата на политиката на сближаване предлага Комисията?
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса + позволява да бъде мобилизирано
цялото неизползвано подпомагане от фондовете на политиката на сближаване, за да се
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преодолеят последиците от кризата, свързана с общественото здраве, върху нашите икономики и
общества. Някои етапи от процедурите, свързани с изпълнението на програмите и одита, ще
бъдат опростени, за да се осигури гъвкавост, да се гарантира правна сигурност и да се намалят
административните изисквания. По-конкретно, Комисията предлага:

да се предостави възможност — извънредно и временно — за финансовата 2020—2021 година
държавите членки да поискат за програмите по политиката на сближаване да се прилага
ставка на съфинансиране от 100 %;

-

да се осигури още по-голяма гъвкавост за прехвърляне на ресурси между фондовете на
политиката на сближаване и между различните категории региони;

-

да се освободят държавите членки от задължението да отговарят на изискванията за
тематична концентрация, за да могат да се пренасочват ресурси към най-засегнатите от
сегашната криза области;

-

да се освободят държавите членки от изискването за изменение на споразуменията за
партньорство;

-

да се отложи крайният срок за представяне на годишните доклади за 2019 г.;-

да се разшири възможността за използване на нестатистически метод за формиране на
извадката;

-

да се предвиди освобождаване от изискването за преразглеждане и актуализиране на
предварителните оценки и на бизнес плановете, за да се улесни коригирането на
финансовите инструменти с цел ефективно справяне с кризата, свързана с общественото
здраве;

-

да станат допустими по изключение разходите за приключени или изцяло изпълнени
операции за укрепване на капацитета за реакция при кризи в контекста на пандемичното
разпространение на коронавируса;

-

да се позволи ограничена финансова гъвкавост при приключването на програмите, за да се
даде възможност на държавите членки и регионите да използват изцяло подпомагането от
финансирането от ЕС;

-

да се разреши при тези конкретни обстоятелства Европейският фонд за регионално развитие
да предоставя подпомагане за предприятия в затруднено положение в съответствие с
гъвкавостта, предвидена в правилата за държавната помощ.

-

При какви условия се прилага 100-процентова ставка на съфинансиране от ЕС за
програми по политиката на сближаване?
Държавите членки могат да поискат изменения в оперативните програми, така че за финансовата
2020—2021 година да може за тези програми да се прилага 100-процентова ставка на
съфинансиране от ЕС.

Тези искания могат да бъдат отправяни през финансовата година, която започва на 1 юли 2020 г.
и приключва на 30 юни 2021 г. Тази извънредна мярка се предлага, за да могат държавите
членки да се възползват от пълно финансиране от ЕС за мерки, свързани с пандемичното
разпространение на коронавируса. 100-процентовата ставка на съфинансиране се прилага само
ако съответното изменение на програмата е одобрено с решение на Комисията преди края на
посочената финансова година.

Има ли ограничения по отношение на прехвърлянето на ресурси между различните
категории региони?
В момента държавите членки могат да прехвърлят между регионите до 3 % от разпределените
средства. В днешното предложение вече няма ограничение, тъй като отражението на
коронавируса не следва обичайната категоризация по линия на политиката на сближаване на по-
слабо и по-силно развити региони. Тъй като тази е последната година от програмния период
2014—2020 г., пълната гъвкавост се прилага само за бюджетните кредити за 2020 г.

С цел да се гарантира, че акцентът остава върху по-слабо развитите региони, преди да разгледат
възможността за прехвърляне на средства от бюджета на по-слабо развитите към този на по-
силно развитите региони, държавите членки следва първо да проучат други възможности за
прехвърляне на средства. С други думи, прехвърлянията на средства не бива да възпрепятстват
извършването на съществени инвестиции в региона на произход, нито да затрудняват
изпълнението на вече избраните операции. Освен това държавите членки могат да поискат
прехвърляне на средства само за свързани с коронавируса операции в контекста на причинената
от него криза.Не трябва да се забравя, че целта на политиката на сближаване е да се предостави



подпомагане, за да се намали степента на изостаналост на най-необлагодетелстваните региони.
Този принцип е заложени в Договорите и следва да бъде спазван дори при сегашните
обстоятелства.

Как ще функционира прехвърлянето между фондовете на политиката на сближаване и
какви са условията?
Прехвърлянето е доброволно. Държавите членки могат да поискат техните ресурси, налични за
програмиране за 2020 г. по целта „ Инвестиции за растеж и работни места“, да бъдат прехвърляни
между Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд.

Съгласно това решение няма да е необходимо да се спазва минималният дял за Европейския
социален фон от 23,1 % и минималният дял за Кохезионния фонд за държавите членки, които се
присъединиха към ЕС на 1 май 2004 г. или след това, определен на една трета от тяхната обща
крайна отпусната сума.

Прехвърлянията не следва да засягат средствата, заделени за инициативата за младежка заетост.

Средствата, прехвърляни между ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд в отговор на кризата с
коронавируса, се изпълняват в съответствие с правилата на фонда, към който те се прехвърлят.

Какво предполага освобождаването на държавите членки от задължението да отговарят
на изискванията за тематична концентрация?
През програмния период 2014—2020 г. държавите членки трябваше да съсредоточат
подпомагането върху интервенциите с най-голяма добавена стойност във връзка със стратегията
на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Поради това в регламентите за
отделните фондове бяха въведени специални правила, с които се изисква държавите членки да
съсредоточат подпомагането по линия на Европейския фонд за регионално развитие върху
нисковъглеродната икономика или върху подкрепата за научните изследвания и иновациите, а на
Европейския социален фонд — върху насърчаването на социалното приобщаване и борбата с
бедността.

При настоящото пандемично разпространение на коронавируса е оправдано по изключение
държавите членки да бъдат освободени от задължението да отговарят на тези изисквания за
тематична концентрация до края на програмния период. Това ще им помогне бързо да
мобилизират наличните средства, за да отговорят на кризата.

Какво ще стане, ако пандемичното разпространение на коронавируса бъде посочено
като форсмажорно обстоятелство? Какво отражение ще има това върху правилата за
изпълнение?
Комисията счита, че трябва да се предостави възможно най-голяма гъвкавост, в случай че
бенефициерите не успеят да изпълнят задълженията си навреме поради причини, свързани с
пандемичното разпространение на коронавируса (например ако не е наличен персонал). Също
така Комисията ще прояви подобна гъвкавост при оценката на спазването на задълженията от
страна на държавите членки.

Следователно, когато пандемичното разпространение на коронавируса бъде посочено като
форсмажорно обстоятелство, информацията за сумите, за които не е било възможно да бъде
подадено заявление за плащане, следва да се предостави обобщено по приоритет за операции с
общ размер на допустимите разходи под 1 000 000 евро.

Какво предполага освобождаването на държавите членки от изискването за изменение
на споразуменията за партньорство?
За да се предостави възможност на държавите членки да се съсредоточат върху необходимия
отговор на пандемичното разпространение на коронавируса и да се намали административната
тежест, някои процедурни изисквания, свързани с изпълнението на програмите, ще бъдат
опростени.

По-конкретно, до края на програмния период няма нужда да се подновяват споразуменията за
партньорство; не е необходимо и да се отразяват предишни промени в оперативните програми,
нито да се въвеждат други промени.

Предвид значителния брой изменения в програмите, които ще бъдат обработени през следващите
месеци, това предложение драстично ще опрости процеса на препрограмиране.

Какво предполага разширяването на възможността за използване на нестатистически
метод за формиране на извадката?
Сегашните обстоятелства могат да имат отражение върху определени задачи, като например
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одитната дейност както в държавите членки, така и на равнището на ЕС. Поради това при тази
извънредна ситуация някои процедурни изисквания, свързани с одитите, могат да бъдат
опростени.

Що се отнася до фондовете на политиката на сближаване и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, въз основа на професионалната си преценка одитиращите органи могат да решат да
използват нестатистически метод за формиране на извадката за финансовата година, започваща
на 1 юли 2019 г и приключваща на 30 юни 2020 г. Това ще доведе до значително намаляване на
изисквания брой одитирани операции и съответно ще намали натиска върху крайните
бенефициери и одитиращите органи.

Освен тази законодателна промяна Комисията ще работи в тясно сътрудничество с националните
органи, за да бъдат използвани допълнителни методи, които ще позволят на одиторите от
държавите членки да извършат задачите си.

Какво предполага освобождаването от изискването за преразглеждане и актуализиране
на предварителните оценки и на бизнес плановете?
За да могат да се използват финансовите инструменти на ЕС за преодоляване на тази криза,
свързана с общественото здраве, ще са необходими промени в процедурата за изпълнение. При
нормални обстоятелства държавите членки би трябвало да изменят придружаващите документи,
за да докажат, че предоставеното подпомагане е използвано по предназначение. 

При настоящата ситуация обаче, за да се намали административната тежест и забавянето с
изпълнението, до края на програмния период няма да се изисква преразглеждане и
актуализиране на предварителната оценка и на актуализираните бизнес планове или равностойни
документи.

По какъв начин ще позволите ограничена финансова гъвкавост при приключването на
програмите?
Комисията предлага да се позволи на държавите членки да извършат „преразход“ до 10 % от
бюджета, заделен за даден приоритет, при условие че той е компенсиран с равностойно
намаление по друг приоритет от същата програма. Тази гъвкавост ще се прилага за цялата
програма, т.е. и за разходите, извършени преди 1 февруари, но ще се приложи едва при
приключването на програмите (приемането на последните годишни отчети). По този начин ще
бъде осигурена възможност за по-голямо съфинансиране на различните мерки, без да е
необходимо да се внасят изменения в програмата. Това не променя общия размер на
подпомагането, осигурено от фондовете на политиката на сближаване и ЕФМДР.

При настоящите правила такава възможност не съществува, а тя представлява още един начин за
увеличаване на гъвкавостта за държавите членки, които искат да използват програмите,
финансирани от политиката на сближаване и ЕФМДР, за преодоляване на последиците от кризата,
свързана с общественото здраве.

Как ще направите разходите за приключени или изцяло изпълнени операции допустими
за възстановяване в контекста на пандемичното разпространение на коронавируса?
За да се осигури възможно най-голяма добавена стойност от инвестициите на ЕС, правилата на ЕС
не позволяваха финансиране на операции, които са били физически приключени или изцяло
изпълнени, преди бенефициерът да е подал заявлението за финансиране.

При сегашните извънредни обстоятелства, свързани с пандемичното разпространение на
коронавируса обаче, по изключение това следва да се разреши, за да се гарантира, че вече
извършените операции в отговор на кризата могат да получат подпомагане от ЕС. Тези операции
могат да бъдат избрани дори преди да бъде извършено необходимото изменение на програмата.
Това означава, че например при операции, в рамките на които е закупено медицинско оборудване
и покупката е извършена преди влизането в сила на предложението за изменение, стават
допустими за подпомагане от ЕС със задна дата. По този начин ще се намали натискът върху
националните и регионалните бюджети за отговор на кризата, свързана с общественото здраве.

Ще отмени ли Комисията задължението за спазване на приложимите правила за
управление и контрол в рамките на политиката на сближаване?
Бюджетът на ЕС и парите на данъкоплатците трябва да бъдат защитени и затова целият
механизъм за контрол и одит трябва да остане в действие. Комисията просто предлага да се
опростят и изяснят някои правила, свързани с одита, изпълнението на финансовите инструменти
или допустимостта в контекста на пандемичното разпространение на коронавируса.

Това означава, че законодателната уредба за изпълнението на програмите по линия на
европейските структурни и инвестиционни фондове остава напълно приложима дори при
настоящите извънредни обстоятелства. Това се отнася по-специално за правилата относно



създаването и функционирането на системата за управление и контрол, която продължава да
бъдат важна гаранция за получаване на увереност относно тяхното функциониране и
законосъобразността и редовността на операциите.

Какви са условията за предоставяне на подпомагане от Европейския фонд за
регионално развитие за предприятия в затруднено положение?
Настоящата промяна в регламента за Европейския фонд за регионално развитие има за цел да се
осигури пълна последователност между подхода, възприет в приложимата рамката за държавна
помощ, и правилата, при които ЕФРР може да предоставя подпомагане на предприятията при
настоящата кризисна ситуация, свързана с пандемичното разпространение на коронавируса. По-
конкретно тя следва Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, която бе приета от Комисията на 19 март
2020 г. и дава възможност на държавите членки да подпомагат по-гъвкаво предприятия,
изпаднали във финансови затруднения.

Облекчаване на последиците за най-нуждаещите се лица
Какво представлява европейският Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица (FEAD)?
Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) подпомага действията на
държавите от ЕС по предоставяне на храна и/или основно материално подпомагане на най-
нуждаещите се. Това включва храна, облекло и други предмети от първа необходимост за лична
употреба, напр. обувки, сапун и шампоан. Материалното подпомагане трябва да върви ръка за
ръка с мерки за социално приобщаване, като например насока и подкрепа за извеждане на
хората от бедността. Националните органи могат също така да подкрепят нематериалното
подпомагане за най-нуждаещите се лица, за да облекчат формите на крайна бедност, които най-
много допринасят за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност и
хранителния недоимък. Националните органи могат или да купуват храната и стоките и да ги
предоставят на партньорски организации, или да отпускат финансиране на организациите, така
че те сами да могат да извършват закупуването. От своя страна, партньорските организации,
които купуват храните или стоките, могат да ги разпределят директно или да поискат помощ от
други партньорски организации. За периода 2014—2020 г. за FEAD са заделени над 3,8 милиарда
евро в реално изражение. Освен това държавите от ЕС трябва да участват с най-малко 15 % под
формата на национално съфинансиране в националните си програми.

Защо предлагате да се изменят сегашните правила на FEAD?
Кризата с коронавируса представлява безпрецедентно предизвикателство за операциите,
подпомагани по линия на FEAD. По-важното обаче е, че тя е свързана с особени рискове за
самите най-нуждаещи се лица. Спешно трябва да се предприемат специални мерки, така че тези
хора да не станат жертви на болестта. Това означава да бъдат предоставени необходимите
предпазни средства на тях и на работниците и доброволците, които доставят помощта, и да се
гарантира, че подпомагането от FEAD ще продължи да стига до най-уязвимите лица.
Усложненията във връзка с логистиката и човешките ресурси, по-специално поради мерките,
свързани с ограниченията и социалното дистанциране, все повече възпрепятстват разпределянето
на храна и основно материално подпомагане, както и подпомагането с цел социално
приобщаване. Много от доброволците, които са гръбнакът на фонда, вече не могат да бъдат
мобилизирани, тъй като нерядко принадлежат към групи с по-висок риск от развиване на тежко
заболяване, причинено от коронавируса. Поради това, за да се гарантира безопасността както на
всички ангажирани с изпълнението на FEAD, така и на най-нуждаещите се лица, са необходими
нови методи на доставка, например доставка с помощта на електронни ваучери.

Какви изменения на правилата за FEAD предложи Комисията?
Предложените мерки включват:

допустимост на разходите за операции по линия на FEAD, които укрепват капацитета за
реагиране при кризи към пандемичното разпространение на коронавируса, считано от 1
февруари 2020 г.;

-

допустимостта на разходите, свързани с предпазни средства за партньорски организации, е
изрично предвидена;

-

временно освобождаване на някои мерки за подпомагане от FEAD от изискването за
одобрение от Комисията;

-

възможност за доставяне на продоволствена помощ и основно материално подпомагане чрез
електронни ваучери (по-нисък риск от заразяване);

-
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предоставяне на 100 % съфинансиране (вместо 85 %), което ще се прилага за финансовата
2020—2021 година.

-

Целта на предложените промени е управляващите органи, партньорските организации и другите
участници в изпълнението на фонда да могат да реагират бързо на възникващите допълнителни
потребности на целевите групи, които са изложени на допълнителни трудности вследствие на
кризата. Във връзка с това, и по-специално с предизвикателствата, които поставя социалното
изключване, подпомагането от FEAD ще бъде допълнено от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Подпомагане за сектора на морските храни
Какви мерки включва предложението, за да преодолее въздействието на пандемичното
разпространение на коронавируса в сектора на рибарството и аквакултурите?
За да се преодолее въздействието от пандемичното разпространение на коронавируса в сектора
на рибарството и аквакултурите, се предлагат следните специални мерки:

подпомагане на рибарите, които временно преустановяват риболовните си дейности във
връзка с пандемичното разпространение на коронавируса;

-

подпомагане на производителите на аквакултури, които временно спират производството или
за допълнителни разходи във връзка с пандемичното разпространение на коронавируса;

-

подпомагане за организации на производители и асоциации на организации на производители
за съхраняването на продукти от риболов и аквакултури в съответствие с общата организация
на пазара.

-

Предлага се тези мерки да бъдат допустими със задна дата от 1 февруари 2020 г. и да останат в
сила до 31 декември 2020 г. 

С други изменения на регламента за ЕФМДР се цели да се гарантират гъвкаво преразпределяне на
финансовите ресурси в рамките на оперативните програми.

По какъв начин предложението подпомага временното преустановяване на риболовни
дейности?
За да се облекчат значителните социално-икономически последици от пандемичното
разпространение на коронавируса и да се посрещне необходимостта от ликвидност в
икономиката, от Европейския фонд за морско дело и рибарство ще бъде отпусната компенсация
на рибарите за временното преустановяване на техните риболовни дейности. ЕС ще изплати
максимум 75 % от тази компенсация, а останалата част ще бъде поета от държавите членки. За
подпомагането за временно преустановяване на риболовните дейности във връзка с
пандемичното разпространение на коронавируса няма да се прилага финансовата горна граница,
приложима в останалите случаи на временно преустановяване на дейността, като по този начин
ще се даде възможност на държавите членки да предоставят подпомагане въз основа на
потребностите. Корабите, които вече са достигнали максималния шестмесечен срок на
подпомагане от ЕФМДР за временно преустановяване на дейностите по член 33 от регламента за
ЕФМДР, ще бъдат допустими за подпомагане по мерките по линия на Инвестиционната инициатива
в отговор на коронавируса + до края на 2020 г.

По какъв начин предложението подпомага производителите на аквакултури?
С предложението се въвежда компенсация за производителите на аквакултури за временното
спиране или намаляване на производството, когато това е вследствие на пандемичното
разпространение на коронавируса. Тази компенсация ще бъде изчислена въз основа на
пропуснатите приходи. ЕС ще изплати до 75 % от тази компенсация, а останалата част ще бъде
поета от държавите членки.

По какъв начин предложението гарантира опростяване на процедурите?
Предвид неотложния характер на необходимото подпомагане, ще може да се прилага опростена
процедура за изменения на оперативните програми на държавите членки, свързани със
специалните мерки и с преразпределението на финансовите ресурси. Тази опростена процедура
следва да обхваща всички изменения, необходими за пълното прилагане на съответните мерки, в
т.ч. тяхното въвеждане и описанието на методите за изчисляване на подпомагането.

Предложението на Комисията включва и бюджетна гъвкавост. Какво е новото?
Предложените изменения не предполагат промени в годишните тавани за поети задължения и
плащания в многогодишната финансова рамка. Годишната разбивка на бюджетните кредити за
поети задължения за ЕФМДР, един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда,
остава непроменена.

При спрени или значително намалени риболовни и аквакултурни дейности възможностите за



нормално изпълнение на мерките и оперативните програми по настоящия ЕФМДР са много
ограничени. Поради това Комисията предлага да се предостави максимална гъвкавост на
държавите членки да разпределят ресурсите при кратко предизвестие, за да могат да откликнат
на потребностите във връзка с коронавируса. Ресурсите за контрол на рибарството, за събиране
на научни данни и за компенсиране на допълнителни разходи в най-отдалечените региони обаче
се запазват, за да се гарантира изпълнението на Общата политика в областта на рибарството.
Държавите членки следва да разпределят другите налични ресурси при споделено управление
според потребности си.

Комисията ще следи внимателно въздействието на предложеното изменение върху бюджетните
кредити за плащания през 2020 г., като взема предвид както изпълнението на бюджета, така и
преразгледаните прогнози на държавите членки.

По какъв начин организациите на производителите ще се възползват от предложението
на Комисията?
Предвид ключовата роля на организациите на производителите в управлението на кризата,
таванът за подпомагане на плановете за производство и търговия се увеличава от 3 % на 12 % от
средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара. Държавите членки ще могат да
предоставят авансови плащания в размер до 100 % от финансовото подпомагане за
организациите на производителите.

Защо Комисията реши отново да въведе помощ за съхранение и да включи в обхвата ѝ
продуктите от аквакултури?
Внезапното нарушение на риболовните и аквакултурните дейности вследствие на пандемичното
разпространение на коронавируса и произтичащия от това риск от застрашаване на пазарите на
продукти от риболов и аквакултури обуславя създаването на механизъм за съхранение на такива
продукти за консумация от човека. Това ще способства за по-голяма стабилност на пазара, ще
ограничи риска тези продукти да бъдат погубени или пренасочени за цели, различни от храна за
човека, и ще допринесе за смекчаване на последиците от кризата върху възвръщаемостта от
продуктите.

Механизмът следва да даде възможност на производителите на продукти от риболов и
аквакултури да се възползват от едни и същи технологии за консервиране или съхранение за
подобни видове и по този начин да гарантира запазването на лоялната конкуренция между
производителите.

За да се даде възможност на държавите членки да реагират бързо на внезапното и
непредсказуемо пандемично разпространение на коронавируса, те следва да имат право да
определят за своите организации на производители цени, при които се задейства механизмът за
съхранение. Тези цени на задействане на механизма следва да бъдат определени по такъв начин,
че да се запази лоялната конкуренция между операторите.

Подпомагане на земеделските стопани и селските райони 
С кои мерки ще бъдат подпомогнати пряко земеделските стопани и селските райони по
линия на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса +?
Комисията предлага да се увеличи гъвкавостта при използването на финансови инструменти.
Земеделските стопани и другите бенефициери по линия на развитието на селските райони ще
могат да се възползват от заеми или гаранции до 200 000 евро при благоприятни условия, като
например много ниски лихвени проценти или благоприятни графици на плащанията по ЕЗФРСР.
Обикновено тези финансови инструменти трябва да са свързани с инвестиции, като по тази нова
мярка те могат да помогнат на земеделските стопани с паричния поток за финансиране на
разходи или компенсиране на временни загуби.

Освен това средствата за развитие на селските райони могат да се използват за инвестиции в
медицински съоръжения и малка по мащаб инфраструктура в селски райони, като например
адаптирането на здравни центрове за лечение на все по-голям брой пациенти или създаването на
мобилни здравни съоръжения, в които да се извършват тестове и да се предоставя лечение на
земеделски стопанин и жители на селските райони.

Какви мерки по линия на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса + ще
помогнат на държавите членки при изпълнението на техните програми за развитие на
селските райони?
Държавите членки срещат практически трудности ри изпълнението на определени изисквания по
общата селскостопанска политика (ОСП) и Комисията има за цел да им помогне чрез набор от
конкретни мерки.

Първо, държавите членки ще имат право да преразпределят неизползваните средства по техните
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програми за развитие на селските райони, вместо да ги връщат в бюджета на ЕС. Тези средства
ще трябва все пак да бъдат използвани в рамките на съответната програма за развитие на
селските райони.

Второ, няма да се налага държавите членки да изменят споразуменията си за партньорство по
линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, сключени за бюджетния период
2014—2020 г., за да могат да изменят своите програми за развитие на селските райони, като по
този начин ще се облекчат административните процедури за държавите членки.

Трето, всяка година държавите членки трябва да изпращат на Комисията годишен доклад за
изпълнение на техните програми за развитие на селските райони. При тези извънредни
обстоятелства Комисията отлага крайния срок за предаването на доклада (първоначално 30 юни),
за да даде повече време на националните органи за изготвянето му.

Какви други мерки се предприемат в рамките на общата селскостопанска политика
(ОСП) в подкрепа на хранително-вкусовия сектор при тези извънредни обстоятелства?
Освен мерките, които са пряко свързани с ЕЗФРСР по линия на Инвестиционната инициатива в
отговор на коронавируса +, Комисията предлага допълнителна гъвкавост и опростяване на други
инструменти на общата селскостопанска политика (ОСП).

Първо, срокът за подаване на заявления за плащане по ОСП ще бъде удължен с един месец — от
15 май до 15 юни 2020 г., като по този начин се предоставя повече време на земеделските
стопани да попълнят своите заявления както за преки плащания, така и за плащания за развитие
на селските райони.

Второ, за да бъде увеличен паричният поток на земеделските стопани, Комисията ще увеличи
авансите на преките плащания и плащанията за развитие на селските райони. Делът на
авансовите плащания ще се увеличи от 50 % на 70 % за преките плащания и от 75 % на 85 % за
плащанията за развитие на селските райони. Земеделските стопани ще започнат да получават
тези авансови плащания от 16 октомври 2020 г.

И накрая, Комисията ще предложи да бъдат намалени физическите проверки на място и ще
предостави повече свобода на действие във връзка с изискванията относно сроковете. Това ще
намали административната тежест и ще избегне ненужни закъснения. Понастоящем държавите
членки трябва да извършват проверки, за да гарантират изпълнението на условията за
допустимост. При настоящите извънредни обстоятелства обаче е от решаващо значение да се
намалят физическите контакти между земеделските стопани и инспекторите, които извършват
проверките.

В момента се извършват последните правни действия за приемането на тези мерки.

 

 

Лица за контакти с медиите:
Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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