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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията относно превенцията на природни и 
причинени от човека бедствия; припомня, че природните и причинените от човека 
бедствия засягат всички държави-членки и страните кандидатки и включват, наред 
с други опасности1, наводнения, бури, засушавания, цунами, земетресения2, горски 
пожари, случаи на крайни температури, вулканични изригвания, лавини, свлачища, 
технологични и промишлени аварии, ерозия на почвата, заразяване на подпочвения 
слой и подпочвените води и замърсяване на моретата, езерата и реките;

2. подчертава, че същевременно с укрепването на подхода на Съюза, е важно да се 
помни, че различни бедствия поразяват в различните държави-членки и 
следователно се налагат различни мерки;

3. подчертава, че докато бедствията се причиняват от множество фактори, те не 
винаги се дължат единствено на екстремни природни явления, а често се 
благоприятстват от неадекватна връзка между човека и околната среда, както и от 
технологични и промишлени аварии, които могат да доведат до изпускането на 
опасни химически, биологични, радиологични или ядрени вещества със значително 
въздействие върху здравето, земеделските култури, инфраструктурата или 
добитъка;

4. подкрепя ключовите елементи на подхода на Съюза; при все това изразява 
съжаление, че предишните предложения на Европейския парламент все още не са 
изцяло приложени, като по този начин се възпрепятства прилагането на 
консолидирана стратегия на Съюза за превенцията на природни и причинени от 
човека бедствия;

5. счита, че съобщението на Комисията относно превенцията на природни и 
причинени от човека бедствия следва да доведе до започването на политически 
разисквания между институциите на ЕС и различни заинтересовани страни, 
включително НПО и други членове на гражданското общество;

6. отбелязва, че природните и причинените от човека бедствия имат много сериозни 
последствия за икономиката на регионите, с отрицателно въздействие върху 
инфраструктурата, заетостта, природното и културното наследство, околната среда, 
туризма и икономическото и социалното развитие на страната; предлага, при 
оформянето на новата Европейска служба за външни действия и финансовата рамка 
за 2014–2020 г., приоритетите за последователна политика в областта на външните 

                                               
1 Това е неизчерпателен списък на природни и причинени от човека бедствия; следователно други видове 
природни и причинени от човека бедствия, които не са посочени в настоящото становище, могат да 
бъдат включени в списъка.
2 Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. за регионалните последици от 
земетресенията (ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 269).
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отношения и сигурността да включат подхода на Съюза относно природните и 
причинените от човека бедствия, включително подходящ механизъм за 
разпределение на хуманитарна помощ във времена на криза, както в рамките на ЕС, 
така и в трети държави;

7. подчертава важността на новата клауза за солидарност, съдържаща се в член 222 от 
ДФЕС, за гарантиране на усилия за подпомагане по всякакъв начин и ефективна 
координация между държавите-членки в случай на природни и причинени от човека 
бедствия;

8. в тази връзка подчертава важността на включването на Постоянния комитет за 
оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI), както е 
предвидено в член 71 от ДФЕС и установено в Решение 2010/131/ЕО на Съвета от 
25 февруари 2010 година за създаване на постоянен комитет за оперативно 
сътрудничество в областта на вътрешната сигурност1; при все това насочва 
вниманието към факта, че COSI не е законодателен орган и не следва да има 
законодателни или квази-законодателни прерогативи; изразява дълбока загриженост 
по отношение на липсата на контрол от страна на Европейския парламент и 
националните парламенти и изисква Европейският парламент и националните 
парламенти да бъдат подходящо и надлежно информирани за дейностите на COSI, 
като по този начин се осигури необходимият демократичен контрол;

9. застъпва становището, че COSI следва да предоставя интероперативна подкрепа на 
всички етапи (готовност, ответни действия и възстановяване) от мобилизирането на 
инструментите във връзка с природни и причинени от човека бедствия и че неговата 
оперативна рамка отразява всичките области, които той следва да обхваща 
(полицейско и митническо сътрудничество, външни граници, вътрешна сигурност и 
бедствия) в съответствие със стратегията на ЕС за вътрешна сигурност;

10. подчертава, че принципът на недискриминация трябва да бъде включен при 
предоставянето на помощ; отбелязва, че помощта следва да се предоставя въз 
основа на нуждите, без дискриминация на основание на раса, цвят на кожата, пол, 
език, религия, политически или други убеждения, национален или социален 
произход, имотно състояние, произход или други признаци на получателите;

11. припомня, че при бедствия и извънредни ситуации основните права на човека са 
изложени на опасност; призовава за ефективен контрол на усилието за подпомагане 
с цел гарантиране на съблюдаването на основните права на човека, включително 
набор от превантивни действия срещу физическо и сексуално насилие, психически 
тормоз, трафик на хора, принудителна имиграция и престъпно поведение;

12. подчертава, че жените често са най-засегнати непосредствено след природни и 
причинени от човека бедствия, тъй като по отношение на своето препитание те са 
по-зависими от мъжете от природни ресурси, които са изложени на опасности;
изисква от Комисията да възприеме стратегии по въпросите, свързани с половете, за 
да се реагира на нуждите на личната безопасност и на екологичните и 
хуманитарните кризи, които са резултат от природни и причинени от човека

                                               
1 OВ L 52, 3.3.2010 г., стр. 50.
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бедствия;

13. подчертава, че природни и причинени от човека бедствия могат да причинят 
сериозни щети, както видяхме наскоро след изригването на вулкана в Исландия, на 
икономиката и на жизненоважна инфраструктура, включително основни комунални 
услуги, комуникации и транспорт; изисква от Комисията да определи ясни 
приоритети за подпомагане на държавите, пострадали от бедствия, например чрез 
осигуряване на подслон и планиране на местата или предоставянето на достатъчно 
количество чиста вода и канализация;

14. подчертава, че едно ефективно функциониране на гражданската защита разчита на 
специфични ключови способи като превенция, активно участие и включване на 
всички страни, механизми за готовност, ответни действия, възстановяване и 
преустройство;

15. насочва вниманието към установяването на системи за ранно предупреждение и 
сили за бързо реагиране, които следва да са съпътствани от програми за обучение и 
проекти за повишаване на осведомеността на хората;

16. подчертава, че е важно да има всеобхватно събиране на данни и информация 
относно рисковете и разходите при бедствия и те да се споделят на равнище ЕС с 
оглед провеждане на сравнителни изследвания и определяне на вероятното 
трансгранично въздействие на бедствията, като по този начин се дава възможност 
на държавите-членки да централизират информацията относно националните 
граждански способности и медицински ресурси и че следва по-скоро да използваме 
и разработваме вече съществуващите структури като например Центъра за 
наблюдение и информация на Комисията (MIC), вместо да израждаме нови;

17. подчертава, че екологичните проблеми, причинени и изострени от изменението на 
климата, понастоящем са причина за увеличаване на принудителната миграция и 
следователно желае да изтъкне все по-силната връзка между лицата, търсещи 
убежище и районите в екологичен упадък; призовава към по-добра закрила и 
презаселване на “бежанци вследствие на изменението на климата”;

18. счита, че следва да има силен механизъм за междусекторна координация с цел 
гарантиране на разпространението на най-добри практики, който може да подобри 
сътрудничеството по отношение на готовността, ответните действия и 
възстановяването;

19. подчертава, че достъпът до здравеопазване е от жизненоважно значение 
непосредствено след бедствие; застъпва становището, че трябва да се даде
приоритет на спешната медицинска и хирургическа помощ за пострадалите 
оцелели, да се намали риска от заразни болести, да се окаже психологическа помощ 
на хора, страдащи от тежки загуби, травми и ограничени социални условия и 
условия на живот, и да се окаже подкрепа за подходящо хранене на новородените и 
малките деца и справяне с недохранването;

20. счита, че важни финансови механизми на ЕС, като финансовия инструмент в 
областта на гражданската защита, следва, с оглед на ръста в честотата и мащаба на 
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бедствията, в по-голяма степен да бъдат съсредоточени върху мерките за превенция 
и че възможностите за финансиране за действия в рамките на ЕС и в трети държави 
следва незабавно да се разширят без бюрократични процедури;

21. счита, че финансирането, което има за цел да допълва националните усилия за 
защита, предимно на хора, но също и на околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, в случай на природни и причинени от човека 
бедствия, следва да бъде управлявано чрез съществуващи финансови инструменти;

22. застъпва становището, че има несъмнена добавена стойност в съвместната работа 
при настъпването на природни и причинени от човека бедствия; вследствие на това 
призовава държавите-членки и институциите на ЕС да развият засилено 
сътрудничество в областта на превенцията на бедствия и холистичен подход към 
по-ефективна политика на ЕС в областта на управлението на бедствия;
следователно приветства стъпките, които вече са предприети от Съвета, по 
отношение на разработването на рамка на Съюза относно превенцията на бедствия 
и на горски пожари;

23. отбелязва важността на гарантирането на ефективен и демократичен надзор на 
дейностите в областта на сигурността; подчертава засиленото участие на 
Европейския парламент в развиването на политики в областта на сигурността след 
влизането в сила на Договора от Лисабон, което означава, че е от съществено 
значение ефективното консултиране на всички етапи;

24. насочва вниманието към превенцията и предвиждането на природни и причинени от 
човека бедствия и към смекчаването на тяхното потенциално въздействие с цел 
възприемане на стратегия въз основа на проактивен и основан на разузнавателна 
информация подход; в тази връзка счита, че е от съществено значение да се 
гарантира, че националното законодателство на държавите-членки е в съответствие 
с основните правила за безопасност, които следва да се съблюдават, например в 
областта на строителството.
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