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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Европа и светът са изправени пред нарастващ брой бедствия с висока човешка и 

материална цена. Честотата и интензивността на бедствията, свързани с 

метеорологични явления, и по-специално наводненията и горските пожари също се 

увеличават в резултат на изменението на климата. Механизмът за гражданска защита 

на Европейския съюз (МГЗЕС)1 има за цел да подпомага, допълва и улеснява 

координацията на действията на държавите членки с цел повишаване на превенцията, 

готовността и реагирането при бедствия. МГЗЕС може да бъде активиран в отговор на 

бедствия на територията на Съюза и извън него (последните представляват повече от 

половината от всички случаи на активиране на механизма). Що се отнася до 

реагирането при бедствия извън Съюза, МГЗЕС често се задейства успоредно с 

предоставянето на хуманитарна помощ от страна на ЕС. 

Предложението на Комисията2 за изменение на това решение, което понастоящем се 

разглежда от Европейския парламент и Съвета, има за цел: 1) да повиши капацитета на 

ЕС и държавите членки за реагиране при бедствия чрез създаването на специален 

резерв от активи на равнище ЕС (rescEU), който ще бъде използван по решение на 

Комисията, както и чрез стремеж към по-ефективно участие от страна на държавите 

членки в Европейския резерв за гражданска защита; 2) да засили фокуса върху 

действията за превенция и съгласуваността с други политики на ЕС; и 3) да насърчи 

опростена и ефективна административна процедура при действията на механизма. 

В настоящото становище на комисията по развитие до комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните, докладчикът подкрепя засилването на 

капацитета на ЕС и държавите членки за реагиране при бедствия, като същевременно 

подчертава, че принципът на субсидиарност трябва да се спазва изцяло. Във връзка с 

това докладчикът възнамерява да въведе редица изменения в предложението на 

Комисията и действащото решение въз основа, наред с другото, на констатациите от 

неотдавнашните оценки3.  

Целите на най-важните промени са, както следва: 

 да се укрепи измерението на международното сътрудничество на МГЗЕС, 

включително чрез разширяване на капацитета за обучение и обмен на знания. Това 

следва освен това да подпомогне международните ангажименти за 

намаляване на риска от бедствия (по-специално Рамковата програма от 

Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г.). 

                                                 
1 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

относно Механизъм за гражданска защита на Съюза 
2 Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 

№ 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза 2017/0309 (COD) 
3 Междинна оценка на Механизма за гражданска защита на Съюза за периода 2014 – 2016 г. (окончателен 

доклад), август 2017 г. 

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно междинната оценка на Механизма за 

гражданска защита на Съюза за периода 2014 – 2016 г.{SWD(2017) 287 final} 

Специален доклад № 33/2017 на Европейската сметна палата, озаглавен „Механизъм за гражданска 

защита на Съюза – координацията на действията за реагиране при бедствия извън ЕС като цяло е била 

ефективна“ 
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 да се изтъкне необходимостта от ясно определяне на обхвата на действията 

на МГЗЕС в сложни или причинени от човека извънредни ситуации в 

съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ. да се 

подчертае, че тези дейности – и техните инструменти за финансиране – 

следва да останат напълно разграничени дори когато се търсят полезни 

взаимодействия и допълняемост между инструментите. 

 да се гарантира, че капацитетът на равнище ЕС (rescEU) допълва, а не 

замества развитието на капацитет за гражданска защита на национално 

равнище, като се запазва съфинансирането на транспортните разходи за 

активите, които не са част от Европейския резерв за гражданска защита. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се повишат ефикасността и 

ефективността на обучението и 

ученията и да се засили 

сътрудничеството между националните 

органи и служби за гражданска защита 

на държавите членки, е необходимо да 

се създаде Мрежа на Съюза за знания в 

областта на гражданската защита, която 

да се основава на съществуващите 

структури. 

(9) За да се повишат ефикасността и 

ефективността на обучението и 

ученията и да се засили 

сътрудничеството между националните 

органи и служби за гражданска защита 

на държавите членки, е необходимо да 

се създаде Мрежа на Съюза за знания в 

областта на гражданската защита, която 

да се основава на съществуващите 

структури. Тази мрежа следва да 

насърчава и укрепва отношенията с 

международни организации и трети 

държави с цел да бъде засилено 

сътрудничеството във връзка с 

намаляването на риска от бедствия и 

да допринася за ангажиментите, 

поети в Рамковата програма от 

Сендай за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2015 – 2030 г. 
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Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С цел да се увеличи максимално 

използването на съществуващите 

инструменти за финансиране и да се 

подкрепят държавите членки при 

предоставянето на помощ, особено при 

реакция на бедствия извън Съюза, 

следва да се предвиди дерогация от 

член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета14 за случаите, 

когато се предоставя финансиране 

съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение 

№ 1313/2013/ЕС. 

(12) С цел да се увеличи максимално 

използването на съществуващите 

инструменти за финансиране и да се 

подкрепят държавите членки при 

предоставянето на помощ, особено при 

реакция на бедствия извън Съюза, 

следва да се предвиди дерогация от 

член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета14 за случаите, 

когато се предоставя финансиране 

съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение 

№ 1313/2013/ЕС. Независимо от тази 

дерогация, финансирането за 

дейности по гражданска защита и 

хуманитарна помощ в частност 

следва да остане ясно отделено във 

всяка бъдеща структура на Съюза за 

финансиране и да бъде напълно в 

съответствие с различните цели и 

правни изисквания на тази 

структура.  

__________________ __________________ 

14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1). 

14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1). 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Важно е да се гарантира, че 

държавите членки предприемат всички 

необходими действия за ефективното 

предотвратяване на природни и 

причинени от човека бедствия и за 

смекчаването на последиците от тях. 

Разпоредбите следва да засилят 

връзките между действията за 

превенция, готовност и реагиране по 

линия на Механизма на Съюза. Следва 

да се гарантира също така съгласуваност 

с други съответни законодателни актове 

на Съюза в областта на 

предотвратяването и управлението на 

риска от бедствия, включително по 

отношение на трансграничните 

превантивни действия и реагирането на 

заплахи като сериозните трансгранични 

заплахи за здравето15. Също така 

следва да бъде осигурена 

съгласуваност с международни 
ангажименти, като например Рамковата 

програма от Сендай за намаляване на 

риска от бедствия за периода 2015—

2030 г., Парижкото споразумение и 

Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие.  

(13) Важно е да се гарантира, че 

държавите членки предприемат всички 

необходими действия за ефективното 

предотвратяване на природни и 

причинени от човека бедствия и за 

смекчаването на последиците от тях. 

Разпоредбите следва да засилят 

връзките между действията за 

превенция, готовност и реагиране по 

линия на Механизма на Съюза. Следва 

да се гарантира също така съгласуваност 

с други съответни законодателни актове 

на Съюза в областта на 

предотвратяването и управлението на 

риска от бедствия, включително по 

отношение на трансграничните 

превантивни действия и реагирането на 

заплахи като сериозните трансгранични 

заплахи за здравето15. Освен това 

всички действия следва да бъдат 

съгласувани със и активно да 

допринасят за изпълнението на 

международните ангажименти, като 

например Рамковата програма от 

Сендай за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2015—2030 г., 

Парижкото споразумение и Програмата 

до 2030 г. за устойчиво развитие.  

__________________ __________________ 

15 Решение № 1082/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2013 г. за сериозните 

трансгранични заплахи за здравето и за 

отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ 

L 293, 5.11.2013 г., стр. 1). 

15 Решение № 1082/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2013 г. за сериозните 

трансгранични заплахи за здравето и за 

отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ 

L 293, 5.11.2013 г., стр. 1). 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 5 – параграф 2 
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Текст в сила Изменение 

 3a) В член 5 параграф 2 се заменя 

със следното: 

2. По искане на държава членка, 

трета държава или ООН или агенция на 

ООН Комисията може да изпрати 

експертен екип на място, за 

предоставяне на консултации по 

превантивните мерки. 

“2. Комисията може също така, 

по искане на държава членка, трета 

държава или ООН или агенция на ООН, 

или по своя собствена инициатива, 

след като е поискала съгласието на 

съответните заинтересовани 

страни, да изпрати експертен екип на 

място, за предоставяне на консултации 

по превантивните мерки.“ 

Обосновка 

Настоящото изменение на действащото решение цели да даде възможност за по-

активна роля на Комисията при използването на експертни превантивни мисии, 

включително в трети държави, тъй като това може да повиши тяхната видимост и 

достъпност. Тези мисии могат, както беше подчертано в междинната оценка, да 

допринесат, заедно с други инструменти, за засилването на международното 

сътрудничество в областта на гражданската защита и повишаването на нейната 

съгласуваност с Рамковата програма от Сендай. 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 1 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) наземно гасене на горски 

пожари; 

 

Изменение  6 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема, въз основа на 

установените рискове и като възприема 

подход, отчитащ множество рискове, 

делегирани актове в съответствие с 

член 30, за да определя видовете 

способности за реагиране, необходими в 

допълнение към посочените в параграф 

2 от настоящия член, и да внася 

съответни промени в състава на rescEU. 

Осигурява се съгласуваност с 

политиката на Съюза в други области. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема, въз основа на 

установените рискове, като възприема 

подход, отчитащ множество рискове, и 

като отчита опита на държавите 

членки в областта на гражданската 

защита, както и след консултации 

със съответните податливи на кризи 

региони, делегирани актове в 

съответствие с член 30, за да определя 

видовете способности за реагиране, 

необходими в допълнение към 

посочените в параграф 2 от настоящия 

член, и да внася съответни промени в 

състава на rescEU. Осигурява се 

съгласуваност с политиката на Съюза в 

други области. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Способностите на rescEU се 

поставят на разположение за участие в 

операции за реагиране по линия на 

Механизма на Съюза, след като бъде 

отправено искане за помощ чрез ERCC. 

Решението за използването им се взема 

от Комисията, като тя запазва 

командването на способностите на 

rescEU и контрола върху тях. 

7. Способностите на rescEU се 

поставят на разположение за участие в 

операции за реагиране по линия на 

Механизма на Съюза, след като бъде 

отправено искане за помощ чрез ERCC. 

Решението за използването им се взема 

от Комисията, като тя запазва правото 

за разполагане на способностите на 

rescEU. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 3 
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Текст в сила Изменение 

 9a) В член 13 параграф 3 се заменя 

със следното: 

3. По искане на държава членка, 

трета държава или ООН, или агенция на 

ООН, Комисията може да изпрати 

експертен екип на място за 

предоставяне на консултации относно 

мерките за готовност. 

“3. Комисията може също така, 

по искане на държава членка, трета 

държава или ООН, или агенция на ООН, 

или по своя собствена инициатива, 

след като е поискала съгласието на 

съответните заинтересовани 

страни, да изпрати експертен екип на 

място за предоставяне на консултации 

относно мерките за готовност.“ 

Обосновка 

Настоящото изменение на действащото решение цели да даде възможност за по-

активна роля на Комисията при използването на експертни мисии за готовност, 

включително в трети държави, тъй като това може да повиши тяхната видимост и 

достъпност. Тези мисии могат, както беше подчертано в междинната оценка, да 

допринесат, заедно с други инструменти, за засилването на международното 

сътрудничество в областта на гражданската защита и повишаването на нейната 

съгласуваност с Рамковата програма от Сендай. 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова) 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9б) В член 13 се вмъква следният 

параграф: 

 “3a. Комисията разширява 

възможностите за обучение и 

увеличава споделянето на знания и 

опит между Мрежата на Съюза за 

знания в областта на гражданската 

защита и международните 

организации и трети държави с цел 

да допринесе за спазването на 

международните ангажименти по 

отношение на намаляването на риска 
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от бедствия, и по-специално 

посочените в Рамковата програма от 

Сендай.“ 

Обосновка 

Този допълнителен параграф цели да насърчи споделянето на знания и опит, 

включително потенциала за разширяване на капацитета за обучение за трети 

държави (както е посочено в междинната оценка), да подобри бъдещите операции за 

реагиране и да повиши съгласуваността с Рамковата програма от Сендай. 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова) 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 11a) В член 16 параграф 2 се заменя 

със следното: 

2. Операциите по смисъла на 

настоящия член могат да се провеждат 

или като самостоятелни операции за 

оказване на помощ, или като 

подпомагане на операция, ръководена 

от международна организация. 

Координацията на Съюза се вписва 

изцяло в общата координация, 

осигурена от Службата на ООН за 

координация на хуманитарните 

дейности (OCHA), като се спазва 

нейната ръководна роля. 

“2. Операциите по смисъла на 

настоящия член могат да се провеждат 

или като самостоятелни операции за 

оказване на помощ, или като 

подпомагане на операция, ръководена 

от международна организация. 

Координацията на Съюза се вписва 

изцяло в общата координация, 

осигурена от Службата на ООН за 

координация на хуманитарните 

дейности (OCHA), като се спазва 

нейната ръководна роля. В случай на 

причинени от човека бедствия или 

сложни извънредни ситуации, 

Комисията определя ясно, след 

консултации с участниците в 

сферата на хуманитарната помощ, 

обхвата на операцията и нейната 

връзка с участниците в цялостната 

хуманитарна реакция, така че да се 

гарантира съгласуваност с 

Европейския консенсус относно 

хуманитарната помощ и зачитането 

на хуманитарните принципи.“ 
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Обосновка 

Междинната оценка на Механизма за гражданска защита установи, че в променящия 

се контекст на операциите за реагиране неясното определение на операциите в 

областта на гражданската защита в рамките на хуманитарни операции за реагиране 

е оказало въздействие върху способността на механизма да постигне целите си. 

Настоящото изменение на действащото решение цели да спомогне за изясняването 

на обхвата на операциите в областта на гражданската защита при причинени от 

човека бедствия и сложни извънредни спешни ситуации, при които операциите за 

хуманитарна помощ също са активни. 

 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 23 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За активите, които не са 

заделени за Европейския резерв за 

гражданска защита, размерът на 

финансовото подпомагане на Съюза за 

транспортни ресурси не надхвърля 

55% от общите допустими разходи. 

За да отговорят на условията за 

получаване на такова финансиране, 

държавите членки създават регистър 

на всички активи за гражданска 

защита, с които разполагат за 

реагиране на бедствия извън тези, 

които са заделени за Европейския 

резерв. 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 16 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 26 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Търси се полезно взаимодействие 

и взаимно допълване с други 

2. Търси се полезно взаимодействие 

и взаимно допълване с други 
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инструменти на Съюза, като например 

тези в подкрепа на политиките в 

областта на сближаването, развитието 

на селските райони, изследователската 

дейност, здравеопазването, както и 

миграцията и сигурността. В случай на 

реагиране на хуманитарни кризи в трети 

държави Комисията осигурява 

взаимното допълване и съгласуваността 

на действията, финансирани съгласно 

настоящото решение, с тези, 

финансирани по силата на Регламент 

(ЕО) № 1257/96. 

инструменти на Съюза, като например 

тези в подкрепа на политиките в 

областта на сближаването, развитието 

на селските райони, изследователската 

дейност, здравеопазването, както и 

миграцията и сигурността. В случай на 

реагиране на хуманитарни кризи в трети 

държави Комисията осигурява 

взаимното допълване и съгласуваността 

на действията, финансирани съгласно 

настоящото решение, с тези, 

финансирани по силата на Регламент 

(ЕО) № 1257/96, като същевременно 

зачита отделния и независим 

характер на дейностите и тяхното 

финансиране и гарантира, че те са в 

съответствие с Европейския 

консенсус относно хуманитарната 

помощ. 

Обосновка 

В контекста на предложението на Комисията за член 26, параграф 1, който 

позволява финансиране от различни източници за действия в областта на 

гражданската защита, предложеното изменение цели да се гарантира ясното 

разграничаване между операциите за хуманитарна помощ и операциите в областта 

на гражданската защита и тяхното финансиране. 
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