
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
16-17 април 2020  – Брюксел
 
Евродепутатите призовават за силно сътрудничество и
солидарност за преодоляване на COVID-19 
Основният дебат в четвъртък сутринта с Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел
за засилване на координирания отговор на ЕС на здравната и икономическата
криза ще приключи с резолюция.
 
 
COVID-19: Евродепутатите планират да освободят над 3
милиарда евро в подкрепа на сектора на здравеопазването в ЕС 
Повече тестове, помощ за лекари и медицински сестри, които се грижат за
болни: Очаква се евродепутатите да одобрят 3,08 милиарда евро помощ от ЕС.
 
 
Евродепутатите ще позволят гъвкаво използване на средствата
на ЕС за борба с въздействието на COVID-19 върху гражданите  
Очаква се Парламентът да одобри нови мерки, позволяващи всички средства
на ЕС, които все още не са използвани, да бъдат насочени към действия,
облекчаващи последиците от кризата COVID-19.
 
 
Храна и материална помощ на хора в нужда по време на кризата
с COVID-19 
Парламентът трябва да приеме специални мерки за защита на най-уязвимите
граждани и поемане на техните непосредствени нужди.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-04-16
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-04-16


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект за програма
Гледайте заседанието на живо
Пресконференции и други събития
Сайт на ЕП за аудиовизуални материали
EP Newshub
Подкаст относно пленарната сесия

Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
http://www.epnewshub.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/search?f=20200325&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&ol=EPV_AUDIO&at=1


Евродепутатите призовават за силно
сътрудничество и солидарност за
преодоляване на COVID-19
 
Основният дебат в четвъртък сутринта с Урсула фон
дер Лайен и Шарл Мишел за засилване на
координирания отговор на ЕС на здравната и
икономическата криза ще приключи с резолюция.
 
В дебата, започващ в 10.00 ч. (българско време) с дистанционно участие на лидерите на
политически групи, членовете на ЕП ще обсъдят координираните действия на ЕС за
защита на неговите граждани, ще установят обща стратегия за излизане от кризата и
ще  се  споразумеят  за  план  за  възстановяване  в  рамките  на  нов  амбициозен
дългосрочен бюджет за смекчаване на икономическите и финансовите въздействия от
извънредното положение.
 
Проектът  на  резолюция  призовава  държавите  членки  да  си  извлекат  поуките  от
пандемията, за да могат да си сътрудничат по-солидарно и да изградят още по-силен и
устойчив  Европейски  съюз,  като  позволят  на  Комисията  бързо  да  предприеме
решителни  действия  в  отговор  на  бъдещи  бедствия  и  кризи.
 
Процедура: изявления на Съвета на ЕС и Комисията, с резолюция
 
Дебат и гласуване: петък, 17 април  
 
Пресконференция с председателя Д. Сасоли в петък от 17.00 ч. (българско време) 
 
 
Допълнителна информация
Отговорът на ЕС срещу коронавируса
Проучване на ЕП – разспространението на новия коронавирус, състояние и реакцията
на ЕС в областта на общественото здраве
Мерки във връзка с коронавируса (ЕК)
Предложение за резолюция относно координиран отговор на ЕС за борбата с
пандемията от COVID-19 и нейните последствия
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions


Обратна връзка 
 
 
Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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COVID-19: Евродепутатите планират да
освободят над 3 милиарда евро в подкрепа
на сектора на здравеопазването в ЕС
 
Повече тестове, помощ за лекари и медицински сестри,
които се грижат за болни: Очаква се евродепутатите да
одобрят 3,08 милиарда евро помощ от ЕС.
 
Европейските фондове трябва пряко да подпомагат системите на здравеопазване в
държавите членки на ЕС в борбата им с пандемията от коронавируса. Инициативата
трябва да позволи на ЕС да закупува спешни медицински консумативи, като маски и
апарати  за  дишане,  да  транспортира  медицинско  оборудване  и  пациенти  в
трансграничните региони,  да финансира назначаването на допълнителни здравни
специалисти, които могат да бъдат разположени в горещите точки в Европейския съюз,
както и да помага на държавите членки да изграждат подвижни болници.
 
Общо  3,08  милиарда  евро  от  бюджета  на  ЕС  ще  бъдат  насочени  главно  чрез
Инструмента за спешна подкрепа (2,7 милиарда евро) и чрез rescEU (380 милиона евро).
 
Пакетът включва допълнителни средства за Европейски център за профилактика и
контрол върху заболяванията (3,6 милиона евро), а също така и за подпомагане на
Гърция  да  се  справи  с  нарастващия миграционен  натиск  (350  милиона  евро)  и  за
подкрепа на възстановяването на Албания след земетресението (100 милиона евро).
 
Бързи факти 
 
Наскоро Комисията предложи два проекта за коригиращи бюджети (DAB 1/2020 и
2/2020) като част от обширен набор от мерки за предоставяне на подкрепа в борбата
срещу пандемията от COVID-19.
 
Инструментът  за  спешна  подкрепа  (ESI)  е  създаден  през  2016  г.  за  справяне  с
масовия  приток  на  бежанци  в  Гърция.
 
Запасът на  rescEU  за  медицински капацитет ще бъде приет от  една или няколко
държави членки. Държавата домакин ще отговаря за закупуването на оборудването.
Комисията ще финансира 100% от медицинските доставки. Координационният център
за  реагиране  при  извънредни  ситуации  ще  управлява  разпределението  на
оборудването,  за  да  гарантира,  че  то  ще  отиде  там,  където  е  най-необходимо.
 
Процедура: бюджетна процедура - неотложна процедура
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en


Гласуване: петък, 17 април 
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Коронавирус: Комисията мобилизира всичките си ресурси в защита на човешкия живот
и препитанието на хората
COVID-19: Институциите на ЕС предприемат действия за закупуване на
животоспасяващо медицинско оборудване (23.03.2020)
Законодателен пакет за активирането на инструмента за спешна подкрепа (6 досиета,
включително на Проект за коригиращ бюджет 2/2020)
Проект за коригиращ бюджет 1/2020
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75622/institutsiite-na-es-predpriemat-deystviia-za-zakupuvane-na-meditsinsko-oborudvane
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75622/institutsiite-na-es-predpriemat-deystviia-za-zakupuvane-na-meditsinsko-oborudvane
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Евродепутатите ще позволят гъвкаво
използване на средствата на ЕС за борба с
въздействието на COVID-19 върху гражданите 
 
Очаква се Парламентът да одобри нови мерки,
позволяващи всички средства на ЕС, които все още не
са използвани, да бъдат насочени към действия,
облекчаващи последиците от кризата COVID-19.
 
Миналата седмица комисията на ЕП по регионално развитие (REGI) поиска да бъдат
приети директно на плерната сесия допълнителните мерки, предвидени за по-гъвкаво
използване  на  европейските  структурни  и  инвестиционни  фондове  в  рамките  на
„неотложната процедура“  (определена в  член 163  от  Правилника за  дейността  на
Европейския парламент).
 
Новите мерки за изключителна гъвкавост, предложени от Комисията, ще позволят на
държавите членки да прехвърлят ресурси между трите основни кохезионни фонда
(Европейския  фонд  за  регионално  развитие,  Европейския  социален  фонд  и
Кохезионния  фонд),  между  различните  категории  региони  и  между  конкретните
приоритетни  области  на  фондовете.
 
Ще бъде възможно напълно да се финансират програми на политиката на сближаване
чрез  100%  финансиране  от  ЕС  през  отчетната  2020-2021  година.  Мерките  също
опростяват одобрението на програмата за ускоряване на изпълнението, улесняват
използването на финансовите инструменти и опростяват одити.
 
Повече подробности относно новите мерки и ролята на Европейския парламент може
да намерите тук.
 
Бързи факти 
 
На 2 април Комисията предложи нов набор от мерки, включително „Инвестиционна
инициатива в отговор на коронавируса+“, която въведе изключителна гъвкавост за
използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на
пандемията от COVID-19.
 
Процедурен код: 2020/0054(COD) 
 
Гласуване: петък, 17 април 
 
Процедура: обикновена законодателна процедура – неотложна процедура
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_BG.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX:52020PC0138
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX%3A52020PC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX%3A52020PC0138


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация

Прессъобщение: Нужда от засилен отговор на ЕС относно коронавируса 31.03.2020
Въпроси и отговори относно Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса
+: нови мерки за мобилизиране на съществени инвестиции и ресурси
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса +
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
Въпроси и отговори: Осигуряване на гъвкавост на структурните фондове на ЕС за
намаляване на ефекта от COVID-19

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200331IPR76202/nuzhda-ot-zasilen-otghovor-na-es-otnosno-koronavirusa
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200331IPR76202/nuzhda-ot-zasilen-otghovor-na-es-otnosno-koronavirusa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_574
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://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19


Храна и материална помощ на хора в нужда
по време на кризата с COVID-19
 
Парламентът трябва да приеме специални мерки за
защита на най-уязвимите граждани и поемане на
техните непосредствени нужди.
 
В светлината на извънредната ситуация с коронавируса, комисията на ЕП по заетост и
социални въпроси (EMPL) поиска директно да се приемат на пленарното заседание
специални  мерки  за  гарантиране  функционирането  на  Фонда  за  европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), който осигурява около 13 милиона
души в ЕС годишно с храна и основна материална помощ.
 
За да не позволи бездомните и хората, живеещи в бедност, да станат жертва на вируса
и  да  гарантира,  че  помощта  на  ФЕПНЛ  ще  стигнедо  тях  в  безопасна  среда,
Европейската  комисия  предложи  промени  в  правилата  на  ФЕПНЛ.
 
При гласуване на 17 април Европейският парламент трябва да одобри предложените
мерки,  които включват възможност за финансиране на осигуряването на защитна
екипировка,  доставката  на  храни  и  основна  материална  помощ  чрез  ваучери,
временното стопроцентово съфинансиране от  бюджета на  ЕС и  по-леки мерки за
докладване и  одит  по  време на  пандемията.
 
Бързи факти
 
Фондът в размер на 3,8 милиарда евро за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица (ФЕПНЛ) беше въведен през 2014 г. като действие на ЕС за облекчаване на
най-тежките форми на бедност и насърчаване на социалното сближаване в Европа.
Около 13 милиона души се възползват от този фонд всяка година. Всеки пети европеец
живее в риск от бедност и социално изключване, като жените, децата, възрастните
хора и  бездомните са  особено засегнати.  Партньорските организации,  избрани от
държавите членки,  управляват програми за предоставяне на храна и/или основна
материално помощ, както и съпътстващите мерки, като например съвети и социални
дейности  за  възрастни  хора  или  семинари  за  това  как  например  да  управляват
бюджета  на  домакинствата.
 
Процедурен код: 2020/0058 (COD)
 
Гласуване: петък, 17 април
 
Процедура: обикновена законодателна процедура – неотложна процедура
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fund_for_european_aid_to_the_most_deprived_fead_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0223-20180802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/860460/Strong_Social_Europe_Communication_and_Annex.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/860460/Strong_Social_Europe_Communication_and_Annex.pdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0235_BG.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1207&langId=bg


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурно досие
Информационна бележка
Проучване на ЕП: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(ФЕПНЛ)
Епидемията от COVID-19: Съветът одобрява мерки за подпомагане на най-нуждаещите
се граждани на ЕС
Комисия: ФЕПНЛ  продължава да помага на най-нуждаещите се лица
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
Изявление на Давид Сасоли: Предоставянето на храна на бездомни хора и ключови
работници е "добър пример за духа на Парламента в подкрепа на обществото"

Elzelien VAN DER STEEN
Press Officer

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0058(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200414BKG77007
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637919/EPRS_BRI(2019)637919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637919/EPRS_BRI(2019)637919_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77105/khrana-na-bezdomni-khora-dobr-primer-za-dukha-na-ep-v-podkrepa-na-obshchestvoto
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77105/khrana-na-bezdomni-khora-dobr-primer-za-dukha-na-ep-v-podkrepa-na-obshchestvoto

