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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава ключовата роля на местните и регионалните органи в цикъла на 
управление на бедствията; изразява твърдо убеждение, че активното участие на тези 
органи в изготвянето и прилагането на стратегии за намаляване на риска и 
превенция на бедствията е най-добрият начин да се гарантира разработването на 
най-ефикасни и функционални решения; подчертава също така значението на 
провеждането на консултации със заинтересованите страни от обществения и 
частния сектор, в това число и доброволческите организации, и участието им в този 
процес;

2. подчертава, че проактивният подход е по-ефективен и по-евтин от подхода, 
основан единствено на ответни действия на бедствените ситуации; счита, че 
познаването на местния географски, икономически и социален контекст е от 
основно значение за превенцията на природни и причинени от човека бедствия;

3. подчертава, че основната тежест от природните бедствия се понася от регионите и 
местните общности и че като цяло те не разполагат нито с достатъчно материални и 
човешки ресурси, нито с достатъчно ноу-хау или финансови средства за справяне с 
тези бедствия на национално и/или регионално равнище, както и че тези бедствия 
изискват ефективни ответни действия на европейско равнище съгласно принципа 
на солидарност;

4. на мнение е, че само обща стратегия и координирани действия между различните 
сектори и различните фактори, които участват в цикъла на управление на 
бедствията, могат да доведат до действителен напредък в областта на превенцията 
на бедствията и в процеса, свързан с подготвеността, ответните действия и 
възстановяването; подчертава ролята, която доброволческата дейност може да 
играе в общата стратегия, и предлага дейностите да включват доброволен 
компонент; призовава държавите-членки да насърчават сътрудничеството за 
постигане на тази цел на национално, регионално и местно равнище; предлага, в 
контекста на Европейската година на доброволчеството – 2011, да бъде обмислена 
възможността за организиране, на равнище държави-членки, на сътрудничество в 
областта на доброволческата дейност за превенция и управление на бедствията;

5. застъпва се за глобална стратегия за целия ЕС, с която да се въведе протокол за 
единни действия по отношение на всеки вид бедствие, в това число и горските 
пожари; подчертава, че държавите-членки носят основната отговорност за 
превенция и управление на бедствията; счита, че тази стратегия трябва да осигури 
пълна солидарност между държавите и да отдели специално внимание на 
европейските региони, които са най-изолирани, най-слабо населени и най-
отдалечени и на някои други региони или острови в Европейския съюз, които имат 
особени характеристики и специфични нужди, свързани с техните географски и 
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топографски дадености и с икономическите и социални условия на живот на 
тяхното население; въпреки това подчертава, че не съществуват никакви планове за 
подмяна или намаляване на съществуващата национална компетентност в сферата 
на гражданската защита и превенцията на бедствия чрез насоки на ЕС;

6. подчертава значението на мерките за повишаване на осведомеността и 
информиране на обществото както по отношение на превенцията на бедствия, така 
и по отношение на ответните действия на хората по време на криза и след нея, 
които са от първостепенно животоспасяващо значение; следователно призовава 
Комисията да разработи оценка на механизма за гражданска защита и обучението в 
рамката на Програмата за гражданска защита и да изготви общностни насоки за 
различните възможни бедствия; също така изтъква необходимостта от 
допълнително информиране за съществуването на единния европейски номер за 
спешни повиквания – 112;

7. подчертава, че последиците от бедствията не се ограничават в официалните и 
административните граници на регионите и държавите-членки; поради това счита, 
че определянето на особено застрашените области, като се уточни видът на 
съответния риск, следва да върви ръка за ръка с определянето на приоритетни цели 
и механизми за сътрудничество в тези области; призовава регионите да се основават 
на вече съществуващите мрежи за териториално и трансгранично координиране, за 
да развият сътрудничество, съсредоточено по-специално върху превенция на 
бедствия; счита, че трансграничните структури за сътрудничество като 
макрорегионите с функционално насоченото си сътрудничество, независимо от 
административните граници, могат да станат ефективни платформи за 
сътрудничество в областта на превенцията на бедствия;

8. призовава за ползване на ценния опит, натрупан в тази област при изпълнението на 
предишни проекти в рамките на инициативата INTERREG на Общността, и счита, 
че е изключително важно да бъдат използвани още повече възможностите, 
предлагани в контекста на европейската териториална цел; вярва, в тази връзка, че 
европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) могат да 
представляват важен инструмент за по-нататъшно укрепване на 
междуправителственото, трансгранично и междурегионално сътрудничество дори с 
държави, които не са членки на ЕС, а също и да представляват стабилна рамка за 
обмен и трансфер на технологично ноу-хау и най-добри практики в областта на 
превенцията на бедствия и за създаване на общи бази данни и системи за ранно 
предупреждение на своите членове;

9. посочва, че политиката за сближаване е съществен инструмент в превенцията на 
рисковете от природни бедствия; счита, че различните фондове и инструменти 
трябва да могат да оперират гъвкаво и по координиран начин с цел подобряване 
функционирането и ефективността на тази политика; подчертава, че превенцията 
на риска трябва да бъде съчетана и с други политики в областта на превенцията, 
като така се избегне фрагментирането на мерките и се увеличи тяхната 
ефективност и добавена стойност;

10. приветства предложението на Комисията да се разпространят поуките, извлечени 
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от действия по превенция на бедствия, с особено внимание към онези части на 
Европа, които са изправени пред комбинация от рискове като наводнения, циклони, 
вулканични изригвания и земетресения; призовава Комисията да състави списък на 
източниците на информация и да разпространява най-добри практики в рамката на 
управлението на риска; подкрепя координирането на научните изследвания в тази 
област и счита, че следва да бъдат засилени връзките между системите за 
откриване и ранно предупреждение;

11. подкрепя инициативата на Комисията, насочена към оценка на възможностите за 
подобряване на интеграцията на мерки за превенция на бедствия в оперативните 
програми, изготвени за периода 2007–2013 г., и призовава държавите-членки да се 
възползват от структурните фондове, пряко предвидени за мерки за 
предотвратяване на рискове, така че в тази област незабавно да могат да се 
предприемат действия през текущия програмен период; припомня обаче 
необходимостта от координирани действия в тази връзка; предлага в стратегията си 
за следващия програмен период Комисията да вземе предвид необходимостта от 
въвеждане на мерки на ЕС за финансиране на превенцията на бедствия, обхващащи 
всички области на дейност;

12. отбелязва, че изменението на климата води до прогресивно влошаващи се 
природни бедствия, в това число наводнения и други хидрологични бедствия, по 
отношение на които адекватната и добре координирана превенция е изключително 
важна, и призовава Комисията в рамките на настоящия преглед на бюджета да 
разгледа всички възможности за подобряване на системите за превенция на 
бедствия, в това число и възможността за използване на наличните ресурси за 
ранно предупреждение и спътниково наблюдение за оценка на рисковете от 
засушаване и опустиняване;

13. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че сегашният бюджетен натиск, 
предизвикан от кризата, няма да доведе до намаляване на средствата, 
предназначени за съществуващите политики за превенция на бедствията, и в 
рамките на настоящия преглед на бюджета внимателно да оцени евентуалните 
пропуски в областта на превенцията и да провери дали наличните инструменти 
обхващат всички видове бедствия;

14. настоятелно призовава Комисията да не забравя, че по-доброто управление и 
опазване на горите е сред ключовите й приоритети в областта на борбата с 
изменението на климата; счита, че разработването на истинска политика в областта 
на горите ще бъде от изключителна полза не само за борбата с изменението на 
климата, но и за превенцията на природни бедствия;

15. призовава Комисията да изготви европейски план за действие относно обмена на 
най-добри практики в превенцията на бедствия, както и координирани планове за 
извънредни ситуации, които обединяват националните сили за целите на 
трансгранично сътрудничество при подобни ситуации;

16. изразява мнение, че финансирането на инфраструктурни мерки от структурните 
фондове през следващите програмни периоди трябва да бъде обвързано с 
предварителното прилагане на специфични мерки, съответстващи на стандартите 
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за превенция на бедствия;

17. призовава Комисията незабавно да представи ново предложение, насочено към по-
нататъшно опростяване на административните правила и увеличаване гъвкавостта 
на фонд „Солидарност“ на ЕС;
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