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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Поради значителното увеличаване на
броя и сериозността на природните и 
причинените от човека бедствия през 
последните години и предвид това, че 
съществува вероятност бъдещите 
бедствия да бъдат по-драстични и 
комплексни, с по-всеобхватни и 
дългосрочни последици, вследствие по-
специално на изменението на климата и 
на потенциалните взаимодействия 
между няколко природни и 
технологични опасности, все по-голямо 
значение придобива един интегриран 
подход към управлението на бедствията.
Съюзът следва да подпомага, 
координира и допълва действията на 
държавите членки в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия.

(1) Поради значителното увеличаване на 
природните и причинените от човека 
бедствия през последните години и 
предвид това, че съществува вероятност 
бъдещите бедствия да бъдат по-
драстични и комплексни, с по-
всеобхватни и дългосрочни последици, 
вследствие по-специално на 
изменението на климата, което засяга 
несъразмерно тежко развиващите се 
държави, и на потенциалните 
взаимодействия между няколко 
природни и технологични опасности, 
все по-голямо значение придобива един 
интегриран подход към управлението на 
бедствията. Съюзът следва да 
подпомага, координира и допълва 
действията на държавите членки в 
областта на гражданската защита с 
оглед подобряване ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Следва да се развият 
способностите за предварително 
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позициониране на спасителните 
екипи с цел подобряване на бързината 
на реагиране на Съюза при бедствия. 
Продължаването на оказване на 
финансова подкрепа е от 
изключителна важност при 
развитието на 
хранилища/платформи, които да 
гарантират ефикасност по 
отношение на бързина, качество и 
ефективност на разходите. В този 
смисъл, Съюзът ще спечели, ако 
използва най-отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии 
на Съюза, без да се ограничава до тях, 
като опорна точка за улесняване на 
предварителното позициониране на 
важни продукти и логистична 
подкрепа с цел улесняване 
изпращането на човешки и 
материални ресурси на ЕС в случай на 
спешна хуманитарна интервенция 
извън Съюза.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Що се отнася до спасителните 
операции в областта на реакцията при 
бедствия извън ЕС, Механизмът следва 
да улеснява и подпомага действията, 
предприети от държавите членки и 
Съюза като цяло, с оглед да се насърчи 
съгласуваността на международната 
дейност в областта на гражданската 
защита. Там, където е представлявана, 
Организацията на обединените нации 
изпълнява цялостна координираща роля 
за операциите за подпомагане в трети 
държави. Помощта, предоставяна по 
линията на Механизма, следва да се 
координира с ООН и други уместни 
международни участници, за да се 

(15) Що се отнася до спасителните 
операции в областта на реакцията при 
бедствия извън ЕС, Механизмът следва 
да улеснява и подпомага действията, 
предприети от държавите членки и 
Съюза като цяло, с оглед да се насърчи 
съгласуваността на международната 
дейност в областта на гражданската 
защита. По-голямата част от 
интервенциите в рамките на 
Механизма за гражданска защита на 
Съюза се осъществяват извън 
територията на Съюза, главно в 
развиващи се държави. Там, където е 
представлявана, Организацията на 
обединените нации изпълнява цялостна 



AD\913028BG.doc 5/13 PE492.589v03-00

BG

използват максимално наличните 
ресурси и да се избегне всяко излишно 
дублиране на усилията. Засилената 
координация на помощта в областта на
гражданската защита посредством 
Механизма е предпоставка за 
подпомагане на общите усилия за 
координация и за осигуряване на 
цялостен принос на ЕС към общите 
усилия за подпомагане. Когато се 
предоставя помощ при големи бедствия 
в съответствие с Механизма и с 
Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 
20 юни 1996 г. относно хуманитарната 
помощ, Комисията следва да гарантира 
ефективността, съгласуваността и 
взаимното допълване на цялостното 
реагиране на ЕС в съответствие с 
Европейския консенсус относно 
хуманитарната помощ.

координираща роля за операциите за 
подпомагане в трети държави. 
Помощта, предоставяна по линията на 
Механизма, следва да се координира с 
ООН и други уместни международни 
участници, за да се използват 
максимално наличните ресурси и да се 
избегне всяко излишно дублиране на 
усилията. Засилената координация на 
помощта в областта на гражданската 
защита посредством Механизма е 
предпоставка за подпомагане на общите 
усилия за координация и за осигуряване 
на цялостен принос на ЕС към общите 
усилия за подпомагане. Когато се 
предоставя помощ при големи бедствия 
в съответствие с Механизма и с 
Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 
20 юни 1996 г. относно хуманитарната 
помощ, Комисията следва да гарантира 
ефективността, съгласуваността и 
взаимното допълване на цялостното 
реагиране на ЕС в съответствие с 
Европейския консенсус относно 
хуманитарната помощ.
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Когато се смята за подходящо 
използването на военни сили при 
операции за гражданска защита, 
сътрудничеството с военните власти ще
следва условията и реда, процедурите и 
критериите, установени от Съвета или 
неговите компетентни органи, за 
предоставянето на военни сили на 
разположение на Механизма във връзка 
със защитата на цивилното население.

(19) Използването на военни средства 
може да представлява изключително 
важна подкрепа при хуманитарни 
операции в отговор на природни 
бедствия. Когато се смята за 
подходящо, в краен случай,
използването на военни сили при 
операции за гражданска защита, 
сътрудничеството с военните власти
трябва да следва условията и реда, 
процедурите и критериите, установени 
от Съвета или неговите компетентни 
органи, за предоставянето на военни 
сили на разположение на Механизма 
във връзка със защитата на цивилното 
население, както и Насоките за 
използването на военни сили и 
средства, както и на сили и средства 
на гражданската защита за помощ 
при бедствия (Насоки от Осло, 
преразглеждане 1.1 от 2007  г. ) и 
Насоките относно използването на 
военни сили и средства, както и на 
сили и средства на гражданската 
защита в подкрепа на хуманитарните 
операции на ООН при сложни 
извънредни ситуации (Насоки за 
MCDA, преразглеждане I, 2006  г.), 

Изменение 5

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „бедствие“ означава всяка ситуация, 
която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 

1. „бедствие“ означава всяка ситуация, 
предизвикана от човека или резултат 
от природни явления, която има или 
може да има неблагоприятно 
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имуществото; въздействие върху хората, околната 
среда или имуществото;

Обосновка

Важно е да се разграничават предизвиканите от човека бедствия (политически 
безредици, въоръжени конфликти) от бедствията, които са резултат от природни 
явления, тъй като проблемите и правилата за спасителни операции (хуманитарни и 
на гражданската защита) са различни в зависимост от контекста.

Изменение 6

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и държавите членки 
определят и осигуряват синергии между 
помощта в натура и помощта, 
предоставена чрез финансиране на 
хуманитарна помощ, от Съюза и 
държавите членки при планирането на 
операции за реагиране извън ЕС.

2. Комисията и държавите членки 
определят и осигуряват синергии между 
помощта в натура и помощта, 
предоставена чрез финансиране на 
хуманитарна помощ, от Съюза и 
държавите членки при планирането на 
операции за реагиране извън ЕС и с цел 
овладяване на хуманитарна криза.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 11 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки и Комисията 
гарантират подходяща видимост на 
интервенциите на Капацитета на ЕС за 
спешно реагиране.

8. ЕС демонстрира ясно 
присъствието и действията си; 
държавите членки и Комисията 
гарантират подходяща видимост на 
интервенциите на Европейския 
капацитет за спешно реагиране, както 
по отношение на хората, така и на 
превозните средства, най-вече чрез 
носенето на национални гербове и 
емблемата на Европейския съюз.
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Изменение 8

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) създаване на програма въз основа на 
придобитите поуки по време на 
интервенциите, ученията и обученията, 
проведени в рамките на Механизма, 
включително съответните аспекти на 
превенцията, готовността и реакцията, и 
разпространяване на тези поуки и 
прилагането им по подходящ начин;

г) създаване на програма въз основа на 
придобитите поуки по време на 
интервенциите, включително извън 
Съюза, ученията и обученията, 
проведени в рамките на Механизма, 
включително съответните аспекти на 
превенцията, готовността и реакцията, и 
разпространяване на тези поуки и 
прилагането им по подходящ начин;

Изменение 9

Предложение за решение
Член 16 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съгласуване с всички съответни 
участници, особено в заключителната 
фаза на спасителните операции по 
Механизма, така че да се улесни 
плавното предаване; 

д) съгласуване с всички съответни 
участници, особено в заключителната 
фаза на спасителните операции по 
Механизма, така че да се улесни 
плавното предаване; принос към 
укрепването на връзката между 
спешната помощ, възстановяването 
и развитието с хуманитарните 
организации и участниците в 
политиката на развитие;

Обосновка

Често се наблюдава празнина между етапа на хуманитарна помощ и този на 
развитие и липса на координация и допълняемост. Гражданската защита, която 
действа в етапа на спешна помощ, може да допринесе за укрепването на тази връзка 
и действията й могат да предхождат етапа на развитие.
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Изменение 10

Предложение за решение
Член 16 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Търсят се синергии с други 
инструменти на Съюза и по-конкретно с 
действия, финансирани по Регламент 
(ЕО) № 1257/96.

11. Търсят се синергии с други 
инструменти на Съюза и по-конкретно с 
действия, финансирани по Регламент 
(ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 
1996 г. относно хуманитарната 
помощ. Действията, които попадат в 
приложното поле на настоящото 
решение и отговарят на условията за 
финансиране съгласно настоящото 
решение, не получават финансиране 
съгласно горепосочения регламент 
относно хуманитарната помощ.

Изменение 11

Предложение за решение
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовата референтна сума за 
изпълнението на настоящото решение за 
периода 2014—2020 г. възлиза на
513 000 000 EUR по текущи цени.

1. Финансовата референтна сума за 
изпълнението на настоящото решение за 
периода 2014—2020 г. възлиза на [...] по 
текущи цени.

276 000 000 EUR по текущи цени се 
отпускат по функция 3 „Сигурност и
гражданство“ на финансовата рамка, а
237 000 000 EUR по текущи цени — по 
функция 4 „Глобална Европа“.

50 % от тази сума се отпускат по 
функция 3 „Сигурност и гражданство“ 
на финансовата рамка, а останалите 50 
% — по функция 4 „Глобална Европа“.

Обосновка

Общите разходи за интервенциите извън Съюза ще се увеличат през периода 2014–
2020 г. вследствие на: 

(1) по-високия процент на съфинансиране на разходите за транспорт и логистика, 
предвиден в член 23 от настоящото решение, 

(2) засилването на действията в областта на превенцията и готовността, 
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(3) разширяването на действията, предвидени в членове 20 и 21, буква а) до е), към 
страните, които са обхванати от европейската политика за съседство, към 
страните потенциални кандидатки, които не участват в Механизма, както и към 
най-слабо развиващите се страни в зависимост от конкретния случай, както предлага 
докладчикът. 

Освен това през последните години по-голямата част от интервенциите за 
гражданска защита на ЕС се осъществяват извън територията на Съюза, главно в 
развиващи се държави. Финансовите пакети за периода 2014–2020 г. трябва да 
отразяват тази реалност.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преследват се синергии и 
допълняемост с други инструменти на 
Съюза. В случай на реагиране в трети 
държави Комисията гарантира 
допълняемостта и съгласуваността на 
действията, финансирани съгласно 
настоящото решение, с финансираните 
по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96 
действия.

2. Преследват се синергии и 
допълняемост с други инструменти на 
Съюза. В случай на реагиране в трети 
държави с цел овладяване на 
хуманитарна криза, Комисията 
гарантира допълняемостта и 
съгласуваността на действията, 
финансирани съгласно настоящото 
решение, с финансираните по силата на 
Регламент (ЕО) № 1257/96 действия. 

Изменение 13

Предложение за решение
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато помощта по механизма 
допринася за разширяване на
хуманитарната дейност на Съюза, 
действията, за които се получава 
финансова помощ съгласно настоящото 
решение, се ръководят от 
хуманитарните принципи, посочени в 
Европейския консенсус за 
хуманитарната помощ.

3. Когато помощта по механизма 
допринася за хуманитарната дейност на 
Съюза, по-конкретно при сложни 
извънредни ситуации, действията, за 
които се получава финансова помощ 
съгласно настоящото решение, се 
ръководят от хуманитарните принципи, 
посочени в Европейския консенсус за 
хуманитарната помощ. Използването 
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на средствата на Европейския 
капацитет за спешно реагиране 
трябва да се основава на 
установените нужди и да 
съответства на принципите относно
използването на гражданска защита 
и на военни сили и средства, както са 
формулирани в Европейския консенсус 
относно хуманитарната помощ.

Обосновка

Зачитането на хуманитарните принципи (неутралност, безпристрастност, 
независимост и хуманност) и интервенцията въз основа на оценка на нуждите трябва 
да ръководят действията в областта на хуманитарната помощ и гражданската 
защита. Това е дори още по-вярно при сложни извънредни ситуации, където е 
възможно да настъпи объркване между различните участници, което ще затрудни 
предоставянето на помощта и достъпа до населението. 

Изменение 14

Предложение за решение
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовата помощ по член 20 и 
член 21, букви а)—е) може да се 
отпуска и на страни, които са обхванати 
от европейската политика за съседство,
както и на страните потенциални 
кандидатки, които не участват в 
Механизма.

2. Финансовата помощ по член 20 и
член 21, букви а)—е) може да се 
отпуска и на страни, които са обхванати 
от европейската политика за съседство, 
на страните потенциални кандидатки, 
които не участват в Механизма, както 
и на най-слабо развиващите се 
страни, в зависимост от конкретния 
случай и в съответствие със 
стратегията за подкрепа на 
ограничаването на рисковете от 
бедствия в развиващите се страни1.

_______________

1 Съобщение от Комисията до Съвета 
и до Европейския парламент: 
Стратегия на ЕС за подкрепа на 
ограничаването на рисковете от 
бедствия в развиващите се страни, 
23.2.2009 г. COM(2009)0084 
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окончателен.

Обосновка

Решението следва да предостави възможността за финансиране на действия в 
областта на превенцията и готовността в най-слабо развитите страни и в специални 
случаи, като например в Хаити – страна, която редовно става жертва на природни 
бедствия.
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