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Политиката на сближаване ще бъде от съществено значение за осигуряването на 

балансирано възстановяване след кризата, породена от коронавируса, за насърчаване 

на конвергенцията и гарантиране, че никой няма да бъде пренебрегнат.  

След първоначалния отговор на кризата, който вече беше представен, политиката на сближаване  

сега ще се съсредоточи върху: 

• Осигуряване на следкризисно възстановяване, така че гражданите и компаниите да се справят  

• Създаване на стабилни основи за възстановяване чрез насърчаване на конвергенция, 

възстановяване на растежа и заетостта възможно най-бързо, както и гарантиране на 

устойчива икономика и общество в дългосрочен план, на базата на двойните цели на 

екологичния и цифров преход. 

 

REACT-EU 
Инициатива за продължаване и разширяване на мерките за реакция и възстановяване, които 
политиката на сближаване вече започна да осъществява чрез промените, внесени от 
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, като същевременно разшири обхвата 
за покриване на инвестициите за екологичен, цифров и устойчив растеж. 

Как? 
Като добавим 55 милиарда евро към текущите програми за сближаване за 2014-2020 г. Това ще осигури жизненоважна, бърза и 
допълнителна подкрепа за държавите членки и регионите, които са най-силно засегнати от епидемията от коронавирус.  

 

            Сумите ще бъдат добавени към вече планираните разпределения за периода 2021-2027 г. и ще бъдат разпределени 
между държавите от ЕС в съответствие с нивото на просперитет и социално-икономическите ефекти от кризата; 

 

По изключение те няма да се разделят по региони или сектори, за да се даде възможност за насочване към районите 
(географски или секторни), където подкрепата е най-необходима;  

 

Високо ниво на предварително финансиране (50%), така че да има достатъчно ликвидност, за бързото предоставяне 

на подкрепа в реалната икономика (за подпомагане на хората и предприятията);  

 

Допълнителните суми могат да бъдат финансирани изцяло от бюджета на ЕС, за да се гарантира, че евентуална липса 
на национално съфинансиране, не е пречка за използването на подкрепата от ЕС.  

 

 

 

ПОЛИТИКАТА НА 
СБЛИЖАВАНЕ В 
ЦЕНТЪРА НА 
ЕКОЛОГИЧНО И 
ЦИФРОВО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
#EUSolidarity #StrongerTogether 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това ще: 
 

 

 

Продължи да подкрепя укрепването на капацитета за реагиране при кризи в 
здравеоопазването. 

 

 

Направи конкретна промяна в живота и работните места на хората, засегнати от кризата, тъй 
като мерките за възстановяване след кризата ще допринесат за подпомагане създаването и 
поддържането на работни места, включително чрез краткосрочни схеми на работа и подкрепа 
за самостоятелно заетите лица, и осигуряване на спешна и много необходима подкрепа 
директно за МСП.  

 

 

Разшири на подкрепата за инфраструктурата, предоставяща основни услуги на 
гражданите. 

 

 

Направи икономиките на държавите-членки по-устойчиви в етапа на възстановяване 
след кризата, като се отворят за екологични, цифрови и засилващи растежа 
инвестиции, преодолявайки пропастта между настоящия и следващия дългосрочен 
бюджет на ЕС.  

 

 

Надскочи сумите, които са на разположение през периода 2014-2020 и 2021-2027 
за финансиране от ЕС.  

2Сближаване 
Освен бързите мерки за реагиране на кризи и възстановяване, ние също трябва  

да разгледаме и по-дългосрочния план. Следователно политиката на сближаване  

след 2020 г. ще се съсредоточи върху подкрепата за бързо възстановяване,  

проправяйки пътя за дългосрочно икономическо развитие и конкурентоспособност  

на ЕС, като същевременно ще гарантира, че никой не остава на заден план, с акцент върху  

най-слабо развитите региони.  

Какво е новото (в сравнение с предложението от 2018 г.)? 

Засилен акцент върху икономическата конкурентоспособност чрез научни изследвания и 
иновации, дигиталния преход, програмата за Европейския зелен пакт и насърчаване на 
Европейския стълб за социалните права;  

По-голяма гъвкавост и реактивност: допълнителна гъвкавост за държавите членки да прехвърлят 
ресурси между фондовете на ЕС във всеки момент от периода на финансиране;  

 
Гарантиране, че политиката на сближаване е по-добре подготвена за реагиране на непредвидени обстоятелства; 

 
 Допълнителна гъвкавост, за да се даде възможност за поетапно проектиране, за да се даде 

на държавите-членки на ЕС повече време за приключване на операции, които не са 
завършени по програмите за 2014-2020;  

 
Засилване на готовността на здравните системи и по-добро използване на потенциала 
на културата и туризма;  

 

Засилване на подкрепата за работниците и мерките за справяне с младежката заетост и 
детската бедност.  
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