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Изменение 38
Oreste Rossi

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 
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 и допълва 
действията на държавите членки на 
национално, регионално и местно 
равнище в областта на гражданската 
защита с оглед подобряване 
ефективността на системите за 
превенция, готовност и реагиране при 
природни или причинени от човека 
бедствия.

Or. it

(Вж. член 196, параграф 1 от ДФЕС.)

Изменение 39
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Поради значителното увеличаване 
на броя и сериозността на природните и 

(1) През последните години 
значително се увеличи броят и 
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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.

сериозността на природните и 
причинените от човека бедствия. 
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. Следователно 
е спешно необходимо да се изостави 
системата на ad hoc координация и да 
се премине към ефикасен европейски 
механизъм за управление на бедствията
въз основа на интегриран подход.
Съюзът трябва 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.

Or. fr

Изменение 40
Oreste Rossi

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Защитата, която трябва да се 
гарантира в рамките на Механизма за 
гражданска защита на Съюза, трябва да 
включва на първо място защита на 
хората, но и на околната среда и
имуществото, включително културното 
наследство, срещу всички природни и
предизвикани от човека бедствия, 
включително терористични актове и 
технологични, радиологични или 
екологични катастрофи, замърсяване на 
морската среда и извънредни ситуации, 

(3) Защитата, която трябва да се 
гарантира в рамките на Механизма за 
гражданска защита на Съюза, трябва да 
включва на първо място защита на 
хората, но и на околната среда и 
имуществото, включително културното 
наследство, срещу всички природни или
предизвикани от човека бедствия, 
включително терористични актове и 
технологични, радиологични или 
екологични катастрофи, замърсяване на 
морската среда и извънредни ситуации, 



AM\916467BG.doc 5/63 PE496.667v03-00

BG

свързани с остри здравословни 
проблеми, възникнали на територията 
на Съюза или извън нея. При всички 
тези бедствия може да се наложи 
съдействие за гражданска защита и 
друга спешна помощ, за да допълнят 
капацитета за реагиране на засегнатата 
държава.

свързани с остри здравословни 
проблеми, възникнали на територията 
на Съюза или извън нея. При всички 
тези бедствия може да се наложи 
съдействие за гражданска защита и 
друга спешна помощ, за да допълнят 
капацитета за реагиране на засегнатата 
държава.

Or. it

Изменение 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Защитата, която трябва да се 
гарантира в рамките на Механизма за 
гражданска защита на Съюза, трябва да 
включва на първо място защита на 
хората, но и на околната среда и 
имуществото, включително културното 
наследство, срещу всички природни и 
предизвикани от човека бедствия, 
включително терористични актове и 
технологични, радиологични или 
екологични катастрофи, замърсяване на 
морската среда и извънредни ситуации, 
свързани с остри здравословни 
проблеми, възникнали на територията 
на Съюза или извън нея. При всички 
тези бедствия може да се наложи 
съдействие за гражданска защита и 
друга спешна помощ, за да допълнят 
капацитета за реагиране на засегнатата 
държава.

(3) Защитата, която трябва да се 
гарантира в рамките на Механизма за 
гражданска защита на Съюза, трябва да 
включва на първо място защита на 
хората, но и на околната среда и 
имуществото, включително културното 
наследство, срещу всички природни и 
предизвикани от човека бедствия, 
включително земетресения и вълни 
цунами, пожари и горски пожари, 
наводнения и свлачища, терористични 
актове и технологични, промишлени и
радиологични катастрофи, замърсяване 
на морската среда и извънредни 
ситуации, свързани с остри 
здравословни проблеми (пандемии), 
възникнали на територията на Съюза 
или извън нея. При всички тези 
бедствия може да се наложи съдействие 
за гражданска защита и друга спешна 
помощ, за да допълнят капацитета за 
реагиране на засегнатата държава.

Or. fr
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Изменение 42
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Съгласно член 222 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз Европейският съюз и неговите 
държави членки са длъжни да 
действат съвместно в дух на 
солидарност, в случай че държава 
членка стане обект на терористично 
нападение или жертва на природно 
или предизвикано от човека бедствие.

Or. fr

Изменение 43
Oreste Rossi

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 
европейската солидарност, тъй като 
осигурява практически и своевременен 
принос за превенцията на бедствия и 
готовността за тях и за реакцията при 
големи бедствия и риска от тях. 
Следователно настоящото решение 
следва да не накърнява реципрочните 
права и задължения на държавите 
членки, произтичащи от двустранни или 
многостранни договори, които се 
отнасят до въпросите, обхванати от 
настоящото решение, нито 
отговорността на държавите членки да 
защитават хората, околната среда и 
имуществото на тяхна територия.

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на
европейската солидарност, тъй като 
осигурява практически и своевременен 
принос за превенцията на бедствия и 
готовността за тях и за реакцията при 
големи бедствия и риска от тях. 
Следователно настоящото решение 
следва да не накърнява реципрочните 
права и задължения на държавите 
членки или техните региони, 
произтичащи от двустранни или 
многостранни договори или 
споразумения, които се отнасят до 
въпросите, обхванати от настоящото 
решение, нито отговорността на 
държавите членки да защитават хората, 
околната среда и имуществото на тяхна 



AM\916467BG.doc 7/63 PE496.667v03-00

BG

територия. По тази причина 
участието на държава членка в 
Механизма следва да бъде на 
доброволна основа.

Or. it

Изменение 44
Alda Sousa

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 
европейската солидарност, тъй като 
осигурява практически и своевременен 
принос за превенцията на бедствия и 
готовността за тях и за реакцията при 
големи бедствия и риска от тях. 
Следователно настоящото решение 
следва да не накърнява реципрочните 
права и задължения на държавите 
членки, произтичащи от двустранни или 
многостранни договори, които се 
отнасят до въпросите, обхванати от 
настоящото решение, нито 
отговорността на държавите членки да 
защитават хората, околната среда и 
имуществото на тяхна територия.

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 
европейската солидарност, тъй като 
осигурява практически, интегриран, 
ефективен и своевременен принос за 
превенцията на бедствия и готовността 
за тях и за реакцията при големи 
бедствия и риска от тях. Следователно 
настоящото решение следва да не 
накърнява реципрочните права и 
задължения на държавите членки, 
произтичащи от двустранни или 
многостранни договори, които се 
отнасят до въпросите, обхванати от 
настоящото решение, нито 
отговорността на държавите членки да 
защитават хората, околната среда и 
имуществото на тяхна територия.

Or. en

Изменение 45
Alojz Peterle

Предложение за решение
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 
европейската солидарност, тъй като 
осигурява практически и своевременен 
принос за превенцията на бедствия и 
готовността за тях и за реакцията при
големи бедствия и риска от тях.
Следователно настоящото решение 
следва да не накърнява реципрочните 
права и задължения на държавите 
членки, произтичащи от двустранни или 
многостранни договори, които се 
отнасят до въпросите, обхванати от 
настоящото решение, нито 
отговорността на държавите членки да 
защитават хората, околната среда и 
имуществото на тяхна територия.

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 
европейската солидарност, тъй като 
осигурява практически и своевременен 
принос за превенцията на бедствия и 
готовността за тях и за реакцията при 
големи бедствия и риска от тях. При все 
това, тъй като е преди всичко 
отговорност на държавите членки да 
защитават хората, околната среда и 
имуществото на тяхна територия 
от бедствия и да гарантират, че 
техните системи за управление на 
бедствията разполагат с достатъчен 
капацитет, настоящото решение 
следва да не накърнява реципрочните 
права и задължения на държавите 
членки, произтичащи от двустранни или 
многостранни договори, които се 
отнасят до въпросите, обхванати от 
настоящото решение, нито 
отговорността на държавите членки да 
защитават хората, околната среда и 
имуществото на тяхна територия.

Or. sl

Обосновка

Изменението подчертава факта, че отговорност за гражданската защита носят 
преди всичко държавите членки.

Изменение 46
Georgios Koumoutsakos

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 
европейската солидарност, тъй като 
осигурява практически и своевременен 
принос за превенцията на бедствия и 

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 
европейската солидарност и допринася 
за гарантиране на прилагането на 
клаузата за солидарност, тъй като 
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готовността за тях и за реакцията при 
големи бедствия и риска от тях. 
Следователно настоящото решение 
следва да не накърнява реципрочните 
права и задължения на държавите 
членки, произтичащи от двустранни или 
многостранни договори, които се 
отнасят до въпросите, обхванати от 
настоящото решение, нито 
отговорността на държавите членки да 
защитават хората, околната среда и 
имуществото на тяхна територия.

осигурява практически и своевременен 
принос за превенцията на бедствия и 
готовността за тях и за реакцията при 
големи бедствия и риска от тях. 
Следователно настоящото решение 
следва да не накърнява реципрочните 
права и задължения на държавите 
членки, произтичащи от двустранни или 
многостранни договори, които се 
отнасят до въпросите, обхванати от 
настоящото решение, нито 
отговорността на държавите членки да 
защитават хората, околната среда и 
имуществото на тяхна територия.

Or. el

Изменение 47
Alda Sousa

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Механизмът следва да включва обща 
политическа рамка за действията на 
Съюза за превенция на риска от 
бедствия, чиято цел е да се постигне 
високо ниво на защита и устойчивост 
срещу бедствия чрез предотвратяване 
или ограничаване на техните 
въздействия и чрез насърчаване на 
култура на превенция. Плановете за 
управление на риска, чрез които се 
свързват действията за превенция на 
риска, готовност и реакция, са 
решаващи за осигуряването на 
интегриран подход към управлението на 
бедствия. Поради това механизмът
следва да включва обща рамка за 
тяхното съобщаване и прилагане.

(6) Механизмът следва да включва обща 
политическа рамка за действията на 
Съюза за превенция на риска от 
бедствия, чиято цел е да се постигне 
високо ниво на защита и устойчивост 
срещу бедствия чрез предотвратяване 
или ограничаване на техните 
въздействия и чрез насърчаване на 
култура на превенция. Плановете за 
управление на риска, чрез които се 
свързват действията за превенция на 
риска, готовност и реакция, са 
решаващи за осигуряването на
интегриран подход към управлението на 
бедствия. Поради това Механизмът
следва да включва обща рамка за 
тяхното съобщаване и прилагане, а 
Комисията следва да разработи общи 
насоки с цел улесняване на 
съпоставимостта и интеграцията на 
плановете за управление на риска на 
държавите членки.
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Or. en

Изменение 48
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Механизмът следва да включва обща 
политическа рамка за действията на 
Съюза за превенция на риска от 
бедствия, чиято цел е да се постигне 
високо ниво на защита и устойчивост 
срещу бедствия чрез предотвратяване 
или ограничаване на техните 
въздействия и чрез насърчаване на 
култура на превенция. Плановете за 
управление на риска, чрез които се 
свързват действията за превенция на 
риска, готовност и реакция, са 
решаващи за осигуряването на 
интегриран подход към управлението на 
бедствия. Поради това механизмът
следва да включва обща рамка за 
тяхното съобщаване и прилагане.

(6) Механизмът следва да включва 
обща, интегрирана политическа рамка 
за действията на Съюза за превенция на 
риска от бедствия, чиято цел е да се 
постигне високо ниво на защита и 
устойчивост срещу бедствия, и на 
реагиране при бедствия, чрез 
предотвратяване или ограничаване на 
техните въздействия и чрез насърчаване 
на култура на превенция. Плановете за 
управление на риска, чрез които се 
свързват действията за превенция на 
риска, готовност и реакция, са 
решаващи за осигуряването на 
интегриран подход към управлението на 
бедствия. Поради това Механизмът
следва да включва обща рамка за 
тяхното съобщаване и прилагане.

Or. fr

Изменение 49
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Механизмът следва да включва обща 
политическа рамка за действията на 
Съюза за превенция на риска от 
бедствия, чиято цел е да се постигне 
високо ниво на защита и устойчивост 

(6) Механизмът следва да включва обща 
политическа рамка за действията на 
Съюза за превенция на риска от 
бедствия, чиято цел е да се постигне 
високо ниво на защита и устойчивост 
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срещу бедствия чрез предотвратяване 
или ограничаване на техните 
въздействия и чрез насърчаване на 
култура на превенция. Плановете за 
управление на риска, чрез които се 
свързват действията за превенция на 
риска, готовност и реакция, са 
решаващи за осигуряването на 
интегриран подход към управлението на 
бедствия. Поради това механизмът
следва да включва обща рамка за 
тяхното съобщаване и прилагане.

срещу бедствия чрез предотвратяване 
или ограничаване на техните 
въздействия и чрез насърчаване на 
култура на превенция. Плановете за 
управление на риска, чрез които се 
свързват действията за превенция на 
риска, готовност и реакция, са 
решаващи за осигуряването на 
интегриран подход към управлението на 
бедствия. Поради това Механизмът
следва да включва обща рамка за 
тяхното съобщаване и прилагане. В 
сътрудничество с държавите членки 
Комисията следва да разработи 
подробни насоки за съпоставка на 
плановете за управление на риска, 
изготвени от държавите членки, и да 
подкрепя обмена на добри практики 
във връзка с тези планове.

Or. pl

Изменение 50
Satu Hassi

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Превенцията има решаващо 
значение за защитата от бедствия и 
изисква допълнителни действия, както 
се призовава в заключенията на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. и в резолюцията 
на Европейския парламент от 
21 септември 2010 г. относно 
съобщението на Комисията „Подход на 
Общността за превенция на природни и 
причинени от човека бедствия“.

(7) Превенцията има решаващо 
значение за защитата от бедствия и 
изисква допълнителни действия, както 
се призовава в заключенията на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. и в резолюцията 
на Европейския парламент от 
21 септември 2010 г. относно 
съобщението на Комисията „Подход на 
Общността за превенция на природни и 
причинени от човека бедствия“, 
включително надлежно да се 
разгледат вероятните последици от 
изменението на климата и 
необходимостта от подходящи 
действия за адаптация.

Or. en
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Изменение 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Превенцията има решаващо 
значение за защитата от бедствия и
изисква допълнителни действия, както
се призовава в заключенията на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. и в резолюцията 
на Европейския парламент от 
21 септември 2010 г. относно 
съобщението на Комисията „Подход на 
Общността за превенция на природни и 
причинени от човека бедствия“.

(7) Ефективните мерки за превенция 
са решаващи за ефективната защита 
на населението от бедствия. 
Превенцията изисква допълнителни 
действия, както се призовава в 
заключенията на Съвета от 30 ноември 
2009 г. и в резолюцията на Европейския 
парламент от 21 септември 2010 г. 
относно съобщението на Комисията
„Подход на Общността за превенция на 
природни и причинени от човека 
бедствия“.

Or. de

Изменение 52
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като допринася за по-нататъшно 
развитие на системите за откриване и 
ранно предупреждаване, Съюзът следва 
да подпомага държавите членки в 
свеждането до минимум на 
необходимото време за реагиране на 
бедствия и за предупреждаване на 
гражданите на ЕС. Тези системи следва 
да отчитат и да се основават на 
съществуващи и бъдещи 
информационни източници и системи.

(9) Като допринася за по-нататъшно 
развитие на системите за откриване и 
ранно предупреждаване, Съюзът следва 
да подпомага държавите членки в 
свеждането до минимум на 
необходимото време за реагиране на 
бедствия и за предупреждаване на 
гражданите на ЕС. Тези системи следва 
да отчитат и да се основават на 
съществуващи и бъдещи 
информационни и 
телекомуникационни източници и 
системи.
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Изменение 53
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Механизмът следва да включва 
обща политическа рамка за 
непрекъснато подобряване на степента 
на готовност на системите за 
гражданска защита, персонала и 
гражданите в рамките на Съюза. Това 
включва програми за обучение и мрежа 
за обучение на равнището на ЕС и 
държавите членки в областта на 
превенцията, готовността и реагирането 
при бедствия, както се изисква в 
заключенията на Съвета от 14 ноември 
2008 г. относно Европейска схема за 
обучение в областта на управлението 
при бедствия.

(10) Механизмът следва да включва 
обща политическа рамка за 
непрекъснато подобряване на степента 
на готовност на системите за 
гражданска защита, персонала и 
гражданите в рамките на Съюза. Това 
включва програми за обучение и мрежа 
за обучение в областта на 
управлението на извънредни ситуации 
на равнището на ЕС и държавите членки 
в областта на превенцията, готовността 
и реагирането при бедствия, както се 
изисква в заключенията на Съвета от 
14 ноември 2008 г. относно Европейска 
схема за обучение в областта на 
управлението при бедствия. Тази 
мрежа би могла да бъде създадена и 
контролирана от европейски учебен 
център за гражданска защита и 
хуманитарна помощ.

Or. fr

Изменение 54
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Европейският механизъм за 
гражданска защита следва освен това 
да се основава на принципа на 
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специализиране на държавите членки 
в управлението на един или повече 
рискове.

Or. fr

Изменение 55
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Механизмът следва да позволи да 
се мобилизират спасителните екипи и да 
улесни тяхната координация. 
Засиленото сътрудничество следва да се 
базира на структура за гражданска 
защита на Съюза, състояща се от 
Център за спешно реагиране, от 
Европейски капацитет за спешно 
реагиране под формата на доброволно 
обединяване на предварително заделени 
от държавите членки капацитети, от 
обучени експерти, от Обща система за 
спешна комуникация и информация, 
управлявана от Комисията, и точки за 
контакт в държавите членки. Тя следва 
да осигури рамка за събиране на 
потвърдена спешна информация, за 
разпространяване на тази информация 
до държавите членки и за споделяне на 
поуките от спасителните операции.

(13) Механизмът следва да позволи да 
се мобилизират спасителните екипи и да 
улесни тяхната координация. 
Засиленото сътрудничество следва да се
базира на структура за гражданска 
защита на Съюза, състояща се от 
Център за спешно реагиране, от 
Европейски капацитет за спешно 
реагиране под формата на доброволно 
обединяване на предварително заделени 
от държавите членки капацитети, от 
обучени експерти в областта на 
управлението на извънредни 
ситуации, от Обща система за спешна 
комуникация и информация, 
управлявана от Комисията, и точки за 
контакт в държавите членки. Тя следва 
да осигури рамка за събиране на 
потвърдена спешна информация, за 
разпространяване на тази информация 
до държавите членки и за споделяне на 
поуките от спасителните операции.

Or. fr

Изменение 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Най-отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии 
на ЕС са важно предимство за 
реакцията на Съюза при бедствия. 
Тези територии, държави и региони 
осигуряват териториално и 
демографско присъствие на ЕС в 
целия свят и би следвало да служат 
като опорна точка за улесняване на 
предварителното позициониране на 
логистика и ресурси. 

Or. fr

Изменение 57
Rebecca Taylor

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) По отношение на капацитета, 
поддържан извън Европейския 
капацитет за спешно реагиране, 
държавите членки се насърчават да 
разработят регионален подход. 
Сътрудничеството между 
регионалните и местните органи на 
управление следва да улеснява 
ефективната подготовка и реагиране, 
като се гарантира, че оскъдните 
ресурси се използват ефикасно, с 
помощта, наред с другото, на 
публикувани данни за капацитета, 
който се поддържа на всяко 
управленско равнище, и доброволно 
обединени ресурси. Комисията следва 
да има готовност да предлага помощ 
и подкрепа на държавите членки, 
които са избрали да възприемат този 
подход.
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Обосновка

Комисията възнамерява да съпостави плановете за управление на риска и да създаде 
Европейски капацитет за спешно реагиране, за да се отстранят всички пропуски и 
слабости по отношение на капацитета в рамките на Европейския съюз. Възможно е 
подход на равнището на ЕС за отстраняването на тези пропуски да се окаже 
прекалено тромав в някои случаи, при които регионалните и местните органи биха 
могли да намерят решение на проблема, като работят заедно и обединят своите 
ресурси. В съответствие с принципа на субсидиарност това следва да се насърчава, 
но не следва да бъде задължително.

Изменение 58
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Различните постоянни 
съоръжения на държавите членки по 
света, и по-специално военните бази и 
платформи, също следва да служат 
като опорна точка за улесняване на 
предварителното позициониране на 
логистика и ресурси и на операциите 
на ЕС за реакция при бедствия.

Or. fr

Изменение 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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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 
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.

Съюза като цяло, с оглед да се насърчи 
съгласуваността на международната 
дейност в областта на гражданската 
защита. Проектите на предложения 
за финансиране от трети държави 
следва да се съобщават на държавите 
членки. 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 
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.

Or. en

Изменение 60
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Що се отнася до спасителните (15) Що се отнася до спасителните 
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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 
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.

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, и по-
специално хуманитарните НПО, с 
оглед на максимално използване на 
наличните ресурси и избягване на 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, както и отдаване на 
дължимото внимание и участие на 
хуманитарните НПО, в съответствие с 
Европейския консенсус относно 
хуманитарната помощ.

Or. fr

Изменение 61
Philippe Juvin

Предложение за решение
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наличието на адекватни 
транспортни средства трябва да се 
подобри с оглед подпомагане 
развитието на способността за бързо 
реагиране на равнището на ЕС. Съюзът 
следва да подкрепя и допълва усилията 
на държавите членки, като улеснява 
обединяването на транспортните 
ресурси на държавите членки и 
допринася, когато е необходимо, за 
финансирането за допълнителни 
транспортни средства при спазване на 
определени критерии.

(16) Наличието на адекватни 
транспортни средства трябва да се
подобри с оглед подпомагане 
развитието на способността за бързо 
реагиране на равнището на ЕС. Съюзът 
следва да подкрепя и допълва усилията 
на държавите членки, като улеснява 
обединяването на транспортните 
ресурси на държавите членки и 
допринася, когато е необходимо, за 
финансирането за допълнителни 
транспортни средства при спазване на 
определени критерии. В случай на 
бедствие извън територията на ЕС 
въпросът за наличието на 
транспортни средства следва да 
отчете съществуващите системи 
(ООН, НАТО и държавите членки).

Or. fr

Изменение 62
Alda Sousa

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) Когато се счита за подходящо 
използването, като последна 
възможна мярка, на военни сили под 
граждански контрол в подкрепа на
операции за гражданска защита, като 
същевременно се гарантира, че 
оказването на помощ при бедствия 
никога не е подчинено на съображения 
от търговско или политическо и 
стратегическо естество,
сътрудничеството с военните органи ще 
следва условията и реда, процедурите и 
критериите, установени от Съвета или 
неговите компетентни органи, съгласно 
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Насоките от Осло, за предоставянето 
на военни сили на разположение на 
Механизма във връзка със защитата на 
цивилното население.

Or. en

Изменение 63
Oreste Rossi

Предложение за решение
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) С цел допълване на разпоредбите
на настоящото решение, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз за определяне на реда и 
условията за присъединяване или 
оттегляне на държавите от 
Механизма.

Or. it

Изменение 64
Alda Sousa

Предложение за решение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Възстановяването на разходите, 
възлагането на обществени поръчки и 
отпускането на безвъзмездни средства 
по финансовия инструмент в областта 
на гражданската защита се извършват в 
съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 
2002 г. относно Финансовия регламент, 

(29) Възстановяването на разходите, 
възлагането на обществени поръчки и 
отпускането на безвъзмездни средства 
по финансовия инструмент в областта 
на гражданската защита се извършват в 
съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 
2002 г. относно Финансовия регламент, 
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приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (Финансовия 
регламент). Поради специфичния 
характер на действията в областта 
на гражданската защита е уместно 
да се предвиди безвъзмездните 
средства да могат да се предоставят 
и на частноправни субекти. Важно е 
също така да се спазват правилата на 
регламента и по-специално тези, 
свързани с принципите за 
икономичност, ефикасност и 
ефективност, посочени в него.

приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (Финансовия 
регламент). Важно е също така да се 
спазват правилата на регламента и по-
специално тези, свързани с принципите 
за ефикасност и ефективност, посочени 
в него.

Or. en

Изменение 65
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмът за гражданска защита на
Европейския съюз (наричан по-долу
„Механизма“) има за цел да подпомага, 
координира и допълва действията на
държавите членки в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване на ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия.

1. Механизмът за гражданска защита на 
Европейския съюз (наричан по-долу
„Механизма“) има за цел да укрепи 
сътрудничеството между държавите 
членки и Съюза в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване на ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия.

Or. en

Изменение 66
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмът за гражданска защита на 
Европейския съюз (наричан по-долу
„Механизма“) има за цел да подпомага, 
координира и допълва действията на 
държавите членки в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване на ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени 
от човека бедствия.

1. Механизмът за гражданска защита на 
Европейския съюз (наричан по-долу
„Механизма“) има за цел да подпомага и 
допълва действията на държавите 
членки на национално, регионално и 
местно равнище в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване на ефективността на 
системите за превенция и защита при 
природни или причинени от човека 
бедствия.

Or. it

(Вж. член 196, параграф 1 от ДФЕС.)

Изменение 67
Alda Sousa

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмът за гражданска защита на 
Европейския съюз (наричан по-долу 
„Механизма“) има за цел да подпомага,
координира и допълва действията на 
държавите членки в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване на ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия.

1. Механизмът за гражданска защита на 
Европейския съюз (наричан по-долу 
„Механизма“) има за цел да подпомага,
координира и допълва действията на 
държавите членки в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване на цялостната 
европейска ефективност на системите 
за превенция, готовност и реагиране при 
природни и причинени от човека 
бедствия.

Or. en

Изменение 68
Satu Hassi
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмът за гражданска защита на 
Европейския съюз (наричан по-долу
„Механизма“) има за цел да подпомага, 
координира и допълва действията на 
държавите членки в областта на 
гражданската защита с оглед
подобряване на ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия.

1. Механизмът за гражданска защита на 
Европейския съюз (наричан по-долу
„Механизма“) има за цел да подпомага, 
координира и допълва действията на 
държавите членки в областта на 
гражданската защита. Той има за цел да 
укрепва сътрудничеството и да 
улеснява координацията за
подобряване на ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия.

Or. en

Изменение 69
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Защитата, която следва да бъде 
осигурена от Механизма, обхваща преди 
всичко защита на хората, но също така и 
на околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички природни и причинени от 
човека бедствия, включително 
терористични актове, технологични, 
радиологични или екологични 
катастрофи, замърсяването на морската 
среда и извънредни ситуации, свързани 
с остри здравословни проблеми, 
възникнали на територията на Съюза 
или извън него.

2. Защитата, която следва да бъде 
осигурена от Механизма, обхваща преди 
всичко защита на хората, но също така и 
на околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички природни и причинени от 
човека бедствия, включително 
терористични актове и последиците от 
тях, технологични, радиологични или 
екологични катастрофи, замърсяването 
на морската среда и извънредни 
ситуации, свързани с остри 
здравословни проблеми, възникнали на 
територията на Съюза или извън него.

Or. en
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Изменение 70
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Защитата, която следва да бъде 
осигурена от Механизма, обхваща преди 
всичко защита на хората, но също така и 
на околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички природни и причинени от 
човека бедствия, включително 
терористични актове, технологични, 
радиологични или екологични 
катастрофи, замърсяването на морската 
среда и извънредни ситуации, свързани 
с остри здравословни проблеми, 
възникнали на територията на Съюза 
или извън него.

2. Защитата, която следва да бъде 
осигурена от Механизма, обхваща преди 
всичко защита на хората, но също така и 
на околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички природни или причинени 
от човека бедствия, включително 
терористични актове, технологични, 
радиологични или екологични 
катастрофи, замърсяването на морската 
среда и извънредни ситуации, свързани 
с остри здравословни проблеми, 
възникнали на територията на Съюза 
или извън него.

Or. it

Изменение 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Защитата, която следва да бъде 
осигурена от Механизма, обхваща преди 
всичко защита на хората, но също така и 
на околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички природни и причинени от 
човека бедствия, включително 
терористични актове, технологични, 
радиологични или екологични 
катастрофи, замърсяването на морската 
среда и извънредни ситуации, свързани 
с остри здравословни проблеми, 
възникнали на територията на Съюза 

2. Защитата, която следва да бъде 
осигурена от Механизма, обхваща преди 
всичко защита на хората, но също така и 
на околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички природни и причинени от 
човека бедствия, включително 
земетресения и вълни цунами, пожари 
и горски пожари, наводнения и 
свлачища, терористични актове, 
технологични, промишлени и
радиологични катастрофи, 
замърсяването на морската среда и 
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или извън него. извънредни ситуации, свързани с остри 
здравословни проблеми (пандемии), 
възникнали на територията на Съюза 
или извън него.

Or. fr

Изменение 72
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Интервенцията на Съюза подобрява 
капацитета за превенция, готовност и 
реагиране на държавите членки за 
справяне с големи бедствия, като свежда 
до минимум броя на човешките жертви 
и материалните щети. Целите на 
настоящото решение не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, когато действат 
самостоятелно, и поради това от 
съображения, свързани с мащаба или 
въздействието на предложените 
действия, могат да бъдат постигнати по 
по-добър начин на равнището на ЕС.

3. Интервенцията на Съюза подобрява 
капацитета за превенция, готовност и 
реагиране на държавите членки за 
справяне с големи бедствия, като свежда 
до минимум броя на човешките жертви 
и материалните щети, по 
целесъобразност. Целите на 
настоящото решение не могат да бъдат 
винаги постигнати в достатъчна степен 
от държавите членки, когато действат 
самостоятелно, и поради това от 
съображения, свързани с мащаба или 
въздействието на предложените 
действия, могат понякога да бъдат 
постигнати по по-добър начин на 
равнището на ЕС.

Or. en

Изменение 73
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Интервенцията на Съюза подобрява 
капацитета за превенция, готовност и 

3. Действията на Съюза имат за цел да 
подобрят капацитета за превенция, 
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реагиране на държавите членки за 
справяне с големи бедствия, като свежда 
до минимум броя на човешките жертви 
и материалните щети. Целите на 
настоящото решение не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, когато действат 
самостоятелно, и поради това от 
съображения, свързани с мащаба или 
въздействието на предложените 
действия, могат да бъдат постигнати по 
по-добър начин на равнището на ЕС.

готовност и реагиране на държавите 
членки на национално, регионално и 
местно равнище за справяне с големи 
бедствия, като свежда до минимум броя 
на човешките жертви и материалните 
щети. Целите на настоящото решение не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки, когато 
действат самостоятелно, и поради това 
от съображения, свързани с мащаба или 
въздействието на предложените 
действия, могат да бъдат постигнати по 
по-добър начин на равнището на ЕС.

Or. it

(Вж. член 196, параграф 1 от ДФЕС.)

Изменение 74
Edite Estrela

Предложение за решение
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Интервенцията на Съюза подобрява 
капацитета за превенция, готовност и 
реагиране на държавите членки за 
справяне с големи бедствия, като свежда 
до минимум броя на човешките жертви 
и материалните щети. Целите на 
настоящото решение не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, когато действат 
самостоятелно, и поради това от 
съображения, свързани с мащаба или 
въздействието на предложените 
действия, могат да бъдат постигнати по 
по-добър начин на равнището на ЕС.

3. Интервенцията на Съюза подобрява 
капацитета за превенция, готовност и 
реагиране на държавите членки за 
справяне с големи бедствия, като свежда 
до минимум броя на човешките жертви,
щетите за околната среда и 
материалните щети. Целите на 
настоящото решение не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, когато действат 
самостоятелно, и поради това от 
съображения, свързани с мащаба или 
въздействието на предложените 
действия, могат да бъдат постигнати по 
по-добър начин на равнището на ЕС.

Or. pt



AM\916467BG.doc 27/63 PE496.667v03-00

BG

Изменение 75
Matthias Groote

Предложение за решение
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Интервенцията на Съюза подобрява
капацитета за превенция, готовност и 
реагиране на държавите членки за 
справяне с големи бедствия, като 
свежда до минимум броя на човешките 
жертви и материалните щети. Целите
на настоящото решение не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки, когато 
действат самостоятелно, и поради 
това от съображения, свързани с 
мащаба или въздействието на 
предложените действия, могат да 
бъдат постигнати по по-добър начин 
на равнището на ЕС.

3. Мерките на Съюза за подпомагане и 
координация и допълващите мерки 
подобряват капацитета за превенция, 
готовност и реагиране на държавите 
членки за справяне с големи бедствия, 
като свеждат до минимум броя на 
човешките жертви и материалните 
щети. Възможно е да се работи на 
равнището на ЕС за целта 
Механизмът да стане по-ефикасен и 
ефективен и за по-бързо мобилизиране 
на ресурсите, като едновременно с 
това държавите членки запазват 
индивидуалната си отговорност.

Or. de

Изменение 76
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Механизмът не засяга отговорността 
на държавите членки да защитават от 
бедствия хората, околната среда и 
имуществото на територията си и да 
осигуряват за своите системи за 
управление на извънредни ситуации 
достатъчен капацитет, който да им 
позволи да се справят по подходящ 
начин с бедствия с величина и характер, 
каквито могат с основание да се очакват 
и за каквито трябва да бъдат 
подготвени.

5. Механизмът не засяга отговорността 
на държавите членки да защитават от 
бедствия хората, околната среда и 
имуществото на територията си и да 
осигуряват за своите системи за 
управление на извънредни ситуации 
достатъчен капацитет, който да им 
позволи да се справят по подходящ 
начин с бедствия с величина и характер, 
каквито могат с основание да се очакват 
и за каквито трябва да бъдат 
подготвени, като се вземат предвид 
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също така вероятните последици от 
изменението на климата и 
необходимостта от подходящи 
действия за адаптация.

Or. en

Изменение 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Механизмът не засяга 
отговорността на държавите членки
да защитават от бедствия хората, 
околната среда и имуществото на 
територията си и да осигуряват за 
своите системи за управление на 
извънредни ситуации достатъчен 
капацитет, който да им позволи да се 
справят по подходящ начин с бедствия с 
величина и характер, каквито могат с 
основание да се очакват и за каквито 
трябва да бъдат подготвени.

5. В съответствие с член 196 от 
Договора за функционирането на
Европейския съюз държавите членки
носят основната отговорност за 
защита на хората, околната среда и 
имуществото от бедствия. 
Държавите членки сами гарантират, 
че техните системи за управление на 
извънредни ситуации разполагат с
достатъчен капацитет, който да им 
позволи да се справят по подходящ 
начин с бедствия с величина и характер, 
каквито могат с основание да се очакват 
и за каквито трябва да бъдат 
подготвени.

Or. de

Обосновка

Член 196 от ДФЕС не допуска създаването на независима система за защита от 
бедствия от страна на Европейския съюз.

Изменение 78
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 1 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмът не засяга задълженията 
според съществуващото приложимо 
законодателство на Европейския съюз 
или на Европейската общност за атомна 
енергия или според съществуващите
международни споразумения.

3. Механизмът не засяга задълженията 
според следното: съществуващо
приложимо законодателство на 
Европейския съюз или на Европейската 
общност за атомна енергия; 
съществуващи международни 
споразумения, включително 
споразумения между държавите 
членки; или съществуващи 
споразумения за гражданска защита 
между региони на повече от една 
държава членка или между региони на 
държави членки и региони на трети 
държави.

Or. it

Изменение 79
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Участие в Механизма

1. Участието в Механизма на 
държава членка или на трета 
държава, посочено в член 28, параграф 
1, е доброволно. Всяка държава членка 
или трета държава, която участва в 
Механизма има право да се оттегли 
от него.
2. Комисията има правомощия да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 29а за целите на 
определянето на схемата за участие 
и оттегляне от Механизма.

Or. it
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Изменение 80
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящото решение се прилага за 
превантивни мерки и мерки за 
повишаване на готовността за всички 
видове бедствия на територията на 
Съюза и в държавите, посочени в член 
28.

1. Настоящото решение се прилага за
общо сътрудничество между Съюза и 
държавите членки в областта на 
гражданската защита и за
превантивни мерки и мерки за 
повишаване на готовността за
извънредни ситуации и всички видове 
бедствия на територията на Съюза и в 
държавите, посочени в член 28.

Or. en

Изменение 81
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящото решение се прилага за 
действия за подпомагане при 
реагирането на непосредствени 
неблагоприятни последици от сериозни 
бедствия независимо от техния характер 
в рамките на Съюза и извън него, когато 
е подадено искане за помощ в 
съответствие с настоящото 
решение.

2. Настоящото решение се прилага за 
действия за подпомагане при 
реагирането на непосредствени 
неблагоприятни последици от сериозни 
бедствия независимо от техния характер 
в рамките на Съюза и извън него, когато 
е подадено искане за помощ.

Or. en

Изменение 82
Oreste Rossi
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Предложение за решение
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящото решение се прилага за 
действия за подпомагане при 
реагирането на непосредствени 
неблагоприятни последици от сериозни 
бедствия независимо от техния характер 
в рамките на Съюза и извън него, когато 
е подадено искане за помощ в 
съответствие с настоящото решение.

2. Настоящото решение се прилага за 
действия за подпомагане при 
реагирането на непосредствени 
неблагоприятни последици от сериозни 
бедствия независимо от техния характер 
в рамките на Съюза и извън него или в 
рамките на или извън държавите,
посочени в член 28, параграф 1, когато 
е взето решение за намеса след искане 
за помощ в съответствие с настоящото 
решение.

Or. it

Изменение 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Това решение се прилага за 
действия и препоръки с цел да се 
предостави техническа помощ за 
управлението на бедствия, което 
следва да бъде осигурено в 
засегнатите области. 
Междуинституционалната 
координация се прилага, за да се 
улесни възстановяването на живота 
и икономиката.

Or. en

Изменение 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga
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Предложение за решение
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В настоящото решение се вземат под 
внимание специалните потребности на 
изолираните, най-отдалечените и други 
региони или острови на Съюза в случай 
на бедствие.

3. В настоящото решение се вземат под 
внимание активите и специалните 
потребности на изолираните, най-
отдалечените и други региони или 
острови на Съюза, както и 
асоциираните с него отвъдморски 
страни и територии, в случай на 
бедствие.

Or. fr

Изменение 85
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез Механизма се подпомагат, 
координират или допълват 
засиленото сътрудничество между 
Европейския съюз и държавите членки 
при изпълнение на следните конкретни 
цели:

1. Чрез Механизма се подпомагат и
допълват усилията на държавите 
членки при изпълнение на следните 
конкретни цели:

Or. en

Изменение 86
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез Механизма се подпомагат, 
координират или допълват 
засиленото сътрудничество между

1. Чрез Механизма се подпомага и 
допълва оперативното сътрудничество 
между националните служби за 



AM\916467BG.doc 33/63 PE496.667v03-00

BG

Европейския съюз и държавите 
членки при изпълнение на следните 
конкретни цели:

гражданска защита при изпълнение на 
следните конкретни цели:  

Or. it

Изменение 87
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) повишаване степента на готовност на
Съюза за реагиране при бедствия;

б) повишаване степента на готовност на
държавите членки и на Европейския 
съюз за реагиране при бедствия

Or. en

Изменение 88
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) повишаване степента на готовност на
Съюза за реагиране при бедствия;

б) повишаване степента на готовност на
персонала на гражданска защита в 
държавите членки за реагиране при 
бедствия;

Or. it

(Вж. член 196, параграф 1 от ДФЕС.)

Изменение 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) повишаване степента на готовност на
Съюза за реагиране при бедствия;

б) повишаване  степента на готовност на
държавите членки за реагиране при 
бедствия

Or. de

Изменение 90
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улесняване на бързи и ефикасни
операции за спешно реагиране при 
големи бедствия или непосредствена 
заплаха от тях.

в) улесняване на бързи и ефикасни
действия при бедствия или 
непосредствена заплаха от тях.

Or. en

Изменение 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) предоставяне на нужната 
техническа помощ, координиране на 
помощта и подпомагане на 
ефективността, връщането на 
хората и самоорганизацията;

Or. en

Изменение 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Напредъкът към постигане на 
конкретните цели, установени в 
параграф 1, се оценява чрез 
показатели, които обхващат inter 
alia:

заличава се

a) напредъка при изпълнение на 
рамката за превенция на бедствия, 
измерван с броя на държавите членки 
с планове за управление на бедствия, 
както е посочено в член 4;
б) напредъка при повишаване нивото 
на готовност за бедствия, измерван с 
броя на капацитетите за реагиране, 
които са на разположение за 
спасителни операции в рамките на 
Механизма, и степента на тяхната 
оперативна съвместимост;
в) напредъка при подобряване на 
реакцията при бедствия, измерван със 
скоростта и степента на 
координация на спасителните 
операции в рамките на Механизма и 
адекватността на предоставената 
помощ спрямо потребностите по 
места.

Or. de

Обосновка

Член 196 от ДФЕС не предоставя надзорни правомощия на Комисията. Създаването 
на система за оценка и надзор на равнище ЕС би ограничило автономността на 
държавите членки в областта на защитата от бедствия.

Изменение 93
Philippe Juvin

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Напредъкът към постигане на 
конкретните цели, установени в 
параграф 1, се оценява чрез показатели, 
които обхващат inter alia:

2. Напредъкът към постигане на 
конкретните цели, установени в 
параграф 1, се оценява чрез общи
показатели, които обхващат inter alia:

Or. fr

Изменение 94
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) напредъка при изпълнение на рамката 
за превенция на бедствия, измерван с 
броя на държавите членки с планове за 
управление на бедствия, както е 
посочено в член 4;

a) напредъка при изпълнение на рамката 
за превенция на бедствия

Or. en

Изменение 95
Alda Sousa

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) напредъка при изпълнение на рамката 
за превенция на бедствия, измерван с 
броя на държавите членки с планове за 
управление на бедствия, както е 
посочено в член 4;

a) напредъка при изпълнение на рамката 
за превенция на бедствия, измерван с 
броя на държавите членки с планове за 
управление на риска и на бедствия, 
както е посочено в членове 4 и 6;

Or. en
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Изменение 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) напредъка при изпълнение на рамката 
за превенция на бедствия, измерван с 
броя на държавите членки с планове за 
управление на бедствия, както е 
посочено в член 4;

a) напредъка при изпълнение на рамката 
за превенция на бедствия, измерван с 
броя на държавите членки с планове за 
управление на бедствия и на риска, 
както е посочено в член 4;

Or. ro

Изменение 97
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) напредъка при повишаване нивото на 
готовност за бедствия, измерван с броя 
на капацитетите за реагиране, които са 
на разположение за спасителни 
операции в рамките на Механизма, и 
степента на тяхната оперативна 
съвместимост;

д) напредъка при повишаване нивото на 
готовност за бедствия, измерван с броя
и използваемостта на капацитетите за 
реагиране, които са на разположение за 
спасителни операции в рамките на 
Механизма, и степента на тяхната 
оперативна съвместимост;

Or. it

Изменение 98
Edite Estrela

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка при повишаване нивото на 
готовност за бедствия, измерван с броя 

б) напредъка при повишаване нивото на 
готовност за бедствия, измерван с броя
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на капацитетите за реагиране, които са 
на разположение за спасителни 
операции в рамките на Механизма, и 
степента на тяхната оперативна 
съвместимост;

на капацитетите за реагиране, които са 
на разположение за спасителни 
операции в рамките на Механизма, и 
степента на тяхната оперативна 
съвместимост, както и 
ефективността на системите за 
откриване и ранно предупреждаване;

Or. pt

Изменение 99
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. „бедствие“ означава всяко събитие 
(включително непредвидими или 
неизбежни събития), което има
неблагоприятно въздействие или 
всяка ситуация, която може да има 
неблагоприятно въздействие, върху 
хората, околната среда или 
имуществото;

Or. it

Изменение 100
Philippe Juvin

Предложение за решение
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. „бедствие“ означава всяко внезапно, 
неочаквано природно или 
предизвикано от човека събитие, 
което има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото;
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Or. fr

Изменение 101
Georgios Koumoutsakos

Предложение за решение
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. „бедствие“ означава всяко 
извънредно събитие, което има или 
може да има неблагоприятно 
въздействие върху хората, околната 
среда или имуществото;

Or. de

Изменение 103
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 4 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „голямо бедствие“ означава всяка 
ситуация, която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото и в резултат на която
може да бъде поискана помощ по 
Механизма;

2. „голямо бедствие“ означава всяко 
събитие (включително непредвидими 
или неизбежни събития), което има 
неблагоприятно въздействие, или 
всяка ситуация, която може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото и в резултат на което
може да бъде поискана помощ по 
Механизма;

Or. it

Изменение 104
Philippe Juvin

Предложение за решение
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „голямо бедствие“ означава всяка 
ситуация, която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото и в резултат на която
може да бъде поискана помощ по 
Механизма;

2. „голямо бедствие“ означава всяко 
внезапно, неочаквано природно или 
предизвикано от човека събитие, и 
което има или може да има 
неблагоприятно въздействие или 
катастрофални последствия върху 
хората, околната среда или 
имуществото и в резултат на което
може да бъде поискана помощ по 
Механизма;

Or. fr

Изменение 105
Pavel Poc

Предложение за решение
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „голямо бедствие“ означава всяка 2. „голямо бедствие“ означава всяка
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ситуация, която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото и в резултат на която 
може да бъде поискана помощ по 
Механизма;

ситуация, която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото, и която трудно може да 
се овладее адекватно с капацитета за 
реагиране на риск, с който разполага 
дадена държава – членка на ЕС;

Or. cs

Изменение 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за решение
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „голямо бедствие“ означава всяка 
ситуация, която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото и в резултат на която 
може да бъде поискана помощ по 
Механизма;

2. „голямо бедствие“ означава всяка 
ситуация, която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото, и която трудно може да 
се овладее адекватно с капацитета за 
реагиране на бедствия, с който 
разполага дадена държава – членка на 
ЕС;

Or. ro

Изменение 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „голямо бедствие“ означава всяка 
ситуация, която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото и в резултат на която може 
да бъде поискана помощ по Механизма;

2. „голямо бедствие“ означава всяко 
извънредно събитие, което 
предизвиква извънредни вреди, с които 
хората, които са непосредствено 
засегнати от него не могат да се 
справят сами и което има или може да 
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има неблагоприятно въздействие върху 
хората, околната среда или 
имуществото и в резултат на която може 
да бъде поискана помощ по Механизма;

Or. de

Изменение 108
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 4 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „готовност“ означава състояние на 
подготвеност и способност на 
човешките и материалните ресурси за 
ефективно бързо реагиране при
извънредна ситуация, което е 
постигнато в резултат на предварително 
предприети действия;

4. „готовност“ означава състояние на 
подготвеност и способност на 
човешките и материалните ресурси за 
ефективно бързо реагиране при
бедствие, което е постигнато в резултат 
на предварително предприети действия;

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че има определение за „бедствие“, но няма за „извънредна 
ситуация“ следва да се придържаме към използването на „бедствие“, за да бъде 
текстът по-ясен.

Изменение 109
Georgios Koumoutsakos

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „превенция“ означава всяко действие, 
насочено към намаляване на рисковете 
или предотвратяване на щети за хората, 
околната среда или имуществото в 
резултат на бедствия;

5. „превенция“ означава всяко действие, 
насочено към намаляване на рисковете 
или предотвратяване на щети за хората, 
околната среда, имуществото или 
културното наследство в резултат на 
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бедствия;

Or. en

Изменение 110
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 4 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „ранно предупреждение“ означава 
своевременно и ефективно предоставяне 
на информация, което позволява да се 
предприемат действия за избягване или 
намаляване на рисковете и за
осигуряване на готовност за ефективно 
реагиране;

6. „ранно предупреждение“ означава 
своевременно и ефективно предоставяне 
на информация, което позволява да се 
предприемат действия за избягване или 
намаляване на рисковете и за спомагане 
за готовност за ефективно реагиране;

Or. en

Изменение 111
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 4 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. „участваща държава“ означава 
държава членка или трета държава, 
посочена в член 28, параграф 1, която 
е взела решение да участва в 
Механизма.

Or. it

Изменение 112
Anna Rosbach
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Предложение за решение
Член 4 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „план за управление на риска“ 
означава инструмент за планиране, 
изготвен от държава членка с оглед 
предвиждане на рисковете, оценяване 
на тяхното въздействие и разработване, 
подбор и прилагане на мерки за 
намаляване, адаптиране към рисковете и 
смекчаване на рисковете и тяхното 
въздействие по ефективен от гледна 
точка на разходите начин, както и с 
оглед определяне на рамка за 
интегриране на инструментите за 
управление на риска от различни 
сектори или специфични инструменти 
за определена опасност в общ цялостен 
план;

9. „план за управление на риска“ 
означава инструмент за планиране, 
изготвен от държава членка или на 
национално, или на поднационално 
равнище с цел установяване на
рисковете, оценяване на тяхното 
въздействие и разработване, подбор и 
прилагане на мерки за намаляване, 
адаптиране към рисковете и смекчаване 
на рисковете и тяхното въздействие по 
ефективен от гледна точка на разходите 
начин, както и с оглед определяне на 
рамка за интегриране на инструментите 
за управление на риска от различни 
сектори или специфични инструменти 
за определена опасност в общ цялостен 
план;

Or. en

Обосновка

Важно е, че настоящото решение отчита, че различните държави членки решават 
тези въпроси на различно равнище. Някои – на национално, а други на поднационално 
равнище.

Изменение 113
Alda Sousa

Предложение за решение
Член 4 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „план за управление на риска“ 
означава инструмент за планиране, 
изготвен от държава членка с оглед 
предвиждане на рисковете, оценяване 
на тяхното въздействие и разработване, 
подбор и прилагане на мерки за 
намаляване, адаптиране към рисковете и 

9. „план за управление на риска“ 
означава инструмент за планиране, 
изготвен от държава членка с оглед 
предвиждане на потенциалните 
рискове, оценяване на тяхното 
въздействие и разработване, подбор и 
прилагане на мерки за намаляване, 
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смекчаване на рисковете и тяхното 
въздействие по ефективен от гледна 
точка на разходите начин, както и с 
оглед определяне на рамка за 
интегриране на инструментите за 
управление на риска от различни 
сектори или специфични инструменти 
за определена опасност в общ цялостен 
план;

адаптиране към рисковете и смекчаване 
на рисковете и тяхното въздействие по 
ефективен от гледна точка на разходите 
начин, както и с оглед определяне на 
рамка за интегриране на инструментите 
за управление на риска от различни 
сектори или специфични инструменти 
за определена опасност в общ цялостен 
план;

Or. en

Изменение 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 4 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11a. „последваща координация“ 
означава действията и 
законодателните мерки , които са 
необходими за подкрепа на 
координацията между всички 
отговорни организации, институции 
и административни равнища, и 
засегнатите сектори, и 
икономическите участници.

Or. en

Изменение 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за решение
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предприема действия за подобряване 
на базата от знания относно рисковете 
от бедствия и улеснява споделянето на 
знания, най-добри практики и 

a) предприема действия за подобряване 
на базата от знания на органите и 
обществеността в държавите членки
относно рисковете от бедствия и 
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информация; улеснява споделянето на знания, най-
добри практики и информация;

Or. ro

Изменение 116
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва и редовно актуализира 
прегледа на рисковете от природни и 
предизвикани от човека бедствия, които 
застрашават ЕС, като взема под 
внимание бъдещите последствия от 
изменението на климата;

в) установява и редовно актуализира 
прегледа на природни и предизвикани 
от човека бедствия, които застрашават 
ЕС, като взема под внимание бъдещите 
последствия от изменението на климата;

Or. en

Изменение 117
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва и редовно актуализира 
прегледа на рисковете от природни и 
предизвикани от човека бедствия, които 
застрашават ЕС, като взема под 
внимание бъдещите последствия от 
изменението на климата;

в) установява и редовно актуализира 
прегледа на рисковете от природни и 
предизвикани от човека бедствия, които 
застрашават държавите членки, като 
взема под внимание бъдещите 
последствия от изменението на климата;

Or. it

Изменение 118
Satu Hassi
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Предложение за решение
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва и редовно актуализира 
прегледа на рисковете от природни и 
предизвикани от човека бедствия, които 
застрашават ЕС, като взема под 
внимание бъдещите последствия от 
изменението на климата;

в) установява и редовно актуализира 
прегледа на рисковете от природни и 
предизвикани от човека бедствия, които 
застрашават ЕС, като взема надлежно
под внимание вероятните последици
от изменението на климата;

Or. en

Изменение 119
Edite Estrela

Предложение за решение
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва и редовно актуализира 
прегледа на рисковете от природни и 
предизвикани от човека бедствия, които 
застрашават ЕС, като взема под 
внимание бъдещите последствия от 
изменението на климата;

в) установява и редовно актуализира 
прегледа и картата на рисковете от 
природни и предизвикани от човека 
бедствия, които застрашават ЕС, като 
взема под внимание бъдещите 
последствия от изменението на климата;

Or. pt

Изменение 120
Pavel Poc

Предложение за решение
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва и редовно актуализира 
прегледа на рисковете от природни и 
предизвикани от човека бедствия, които 
застрашават ЕС, като взема под 
внимание бъдещите последствия от 

в) установява и редовно актуализира 
прегледа на рисковете от природни и 
предизвикани от човека бедствия, които 
застрашават ЕС, като взема под 
внимание бъдещите последствия от 
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изменението на климата; изменението на климата и представя 
препоръки за начините за 
приспособяване на националните 
системи за гражданска защита с цел 
справяне с последствията от 
изменението на климата;

Or. cs

Изменение 121
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчава и подкрепя разработването
и прилагането на планове за 
управление на риска на държавите 
членки, включително насоки относно 
тяхното съдържание, и при 
необходимост предвижда подходящи 
стимули;

г) насърчава и подкрепя разработването
описание на способностите за 
управление на риска на държавите 
членки, включително насоки относно 
тяхното съдържание, и при 
необходимост;

Or. en

Обосновка

Не всички държави членки имат национални планове за управление на риска, още 
повече че описание на способностите на страните за управление на риска може да 
бъде по-ясно и по-полезно от събирането на национални, поднационални, регионални и 
местни планове за управление на риска.

Изменение 122
Alda Sousa

Предложение за решение
Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчава и подкрепя разработването 
и прилагането на планове за управление 

г) насърчава и подкрепя разработването 
и прилагането на планове на държавите 
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на риска на държавите членки, 
включително насоки относно тяхното 
съдържание, и при необходимост
предвижда подходящи стимули;

членки за управление на риска, 
включително насоки относно тяхното 
съдържание, за да се улесни тяхната 
координация и съвместимост, както 
и при необходимост се предвиждат
подходящи стимули;

Or. en

Изменение 123
Edite Estrela

Предложение за решение
Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчава и подкрепя разработването 
и прилагането на планове за управление 
на риска на държавите членки, 
включително насоки относно тяхното 
съдържание, и при необходимост 
предвижда подходящи стимули;

г) насърчава и подкрепя разработването, 
осъвременяването и прилагането на 
планове за управление на риска на 
държавите членки, включително насоки 
относно тяхното съдържание, и при 
необходимост предвижда подходящи 
стимули;

Or. pt

Изменение 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Член 5 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) ангажира се с допълнителни 
задачи в областта на превенцията, 
които са необходими за постигане на 
целта, определена в член 3, параграф 
1, буква а).

заличава се

Or. de
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Изменение 125
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 5 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) ангажира се с допълнителни задачи в 
областта на превенцията, които са 
необходими за постигане на целта, 
определена в член 3, параграф 1, буква 
а).

ж) ангажира се, когато това се изисква 
от участващите държави, с 
допълнителни задачи в областта на 
превенцията, които са необходими за 
постигане на целта, определена в член 3, 
параграф 1, буква а).

Or. it

Изменение 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Предложение за решение
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Планове за управление на риска

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 
Механизма държавите членки 
съобщават на Комисията своите 
планове за управление на риска.
2. При плановете за управление на 
риска се вземат под внимание 
националните оценки на риска и други 
съответни оценки на риска и следва 
да бъдат съгласувани с други 
съответни планове, които са в сила в 
съответната държава членка.
3. Държавите членки гарантират, че 
техните планове за управление на 
риска ще са готови и ще са 
представени на Комисията в своя 
най-актуален вид най-късно до края 
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на 2016 г.

Or. de

Обосновка

Няма правно основание съгласно член 196, параграф 1 от ДФЕС ЕС да има този тип 
паралелна отговорност и структура за защита при бедствия, и съответно 
предлаганите мерки нарушават изискването за допълнителност по отношение на 
защитата при бедствия, както и принципа на субсидиарност.

Изменение 127
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 
Механизма държавите членки 
съобщават на Комисията своите
планове за управление на риска.

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 
Механизма държавите членки 
съобщават на Комисията описание на
своите способности за управление на 
риска.

Or. en

Обосновка

Не всички държави членки имат национални планове за управление на риска, още 
повече че описание на способностите на страните за управление на риска може да 
бъде по-ясно и по-полезно от събирането на национални, поднационални, регионални и 
местни планове за управление на риска.

Изменение 128
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 

1. С цел осигуряване на
ефективността на Механизма 
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Механизма държавите членки 
съобщават на Комисията своите планове 
за управление на риска.

държавите членки съобщават на 
Комисията обобщение на своите
планове за управление на риска.

Or. it

Изменение 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 
Механизма държавите членки 
съобщават на Комисията своите планове 
за управление на риска.

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 
Механизма, държавите членки 
съобщават на Комисията относимите 
нечувствителни елементи от своите 
планове за управление на риска.

Or. en

Изменение 130
Pavel Poc

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 
Механизма държавите членки 
съобщават на Комисията своите планове 
за управление на риска.

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 
Механизма, държавите членки 
съобщават на Комисията своите планове 
за управление на риска веднага, след 
като бъдат изготвени.

Or. cs

Изменение 131
Anna Rosbach
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Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При плановете за управление на 
риска се вземат под внимание 
националните оценки на риска и други 
съответни оценки на риска и следва да 
бъдат съгласувани с други съответни 
планове, които са в сила в съответната 
държава членка.

2. При описанието на техните 
способности за управление на риска се 
вземат под внимание националните 
оценки на риска, когато е приложимо,
и други съответни оценки на риска и 
следва да бъдат съгласувани с други 
съответни планове, които са в сила в 
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

Не всички държави членки имат национални планове за управление на риска, още 
повече че описание на способностите на страните за управление на риска може да 
бъде по-ясно и по-полезно от събирането на национални, поднационални, регионални и 
местни планове за управление на риска.

Изменение 132
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните 
оценки на риска и други съответни 
оценки на риска и следва да бъдат 
съгласувани с други съответни планове, 
които са в сила в съответната държава 
членка.

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните 
оценки на риска и други съответни 
оценки на риска и следва да бъдат 
съгласувани с други съответни планове, 
които са в сила в съответната държава 
членка, включително националните 
планове за приспособяване към 
изменението на климата.

Or. en



PE496.667v03-00 54/63 AM\916467BG.doc

BG

Изменение 133
Edite Estrela

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните 
оценки на риска и други съответни 
оценки на риска и следва да бъдат 
съгласувани с други съответни планове, 
които са в сила в съответната държава 
членка.

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните, 
регионалните и местните оценки на 
риска и други съответни оценки на 
риска и следва да бъдат съгласувани с 
други съответни планове, които са в 
сила в съответната държава членка.

Or. pt

Изменение 134
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните 
оценки на риска и други съответни 
оценки на риска и следва да бъдат 
съгласувани с други съответни планове, 
които са в сила в съответната
държава членка.

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните 
оценки на риска и други съответни 
оценки на риска и следва да бъдат 
съгласувани с други съответни планове, 
които са в сила в заинтересованата
държава.

Or. it

Изменение 135
Pavel Poc

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2



AM\916467BG.doc 55/63 PE496.667v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните 
оценки на риска и други съответни 
оценки на риска и следва да бъдат 
съгласувани с други съответни планове, 
които са в сила в съответната държава 
членка.

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните, 
регионалните и местните оценки на 
риска и други съответни оценки на 
риска и следва да бъдат съгласувани с 
други съответни планове, които са в 
сила в съответната държава членка.

Or. cs

Изменение 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

21. При плановете за управление на 
риска се вземат под внимание 
националните оценки на риска и други 
съответни оценки на риска и следва да 
бъдат съгласувани с други съответни 
планове, които са в сила в съответната 
държава членка.

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание националните, 
регионалните и местните оценки на 
риска и други съответни оценки на 
риска и следва да бъдат съгласувани с 
други съответни планове, които са в 
сила в съответната държава членка.

Or. ro

Изменение 137
Rebecca Taylor

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато държавите членки 
разполагат с голям брой планове за 
управление на риска на различни 
равнища на управление, минималното 
изискване за информация, която да 
бъде предоставена на Комисията е 
съпоставяне на информацията в тези 
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планове, включително, но без да се 
ограничава до: възможни рискове, 
налични капацитети и актуални 
планове за действие в извънредни 
ситуации.  Представянето на 
оригиналните варианти на 
регионалните планове за управление 
на риска се насърчава, заедно с всички 
относими данни.

Or. en

Обосновка

Големият обем данни по този въпрос, с който разполагат някои държави членки, не 
следва да пречи на процеса на предоставяне на общ план за управление на риска на 
Комисията за целите на Механизма за гражданска защита.

Изменение 138
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато изготвят своите планове 
за управление на риска, държавите 
членки и участващите трети 
държави предвиждат, съгласно 
изискванията на своето национално 
право, участие на съответните 
регионални и местни органи, и на 
специализираните институции.

Or. it

Изменение 139
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
техните планове за управление на риска 
ще са готови и ще са представени на 
Комисията в своя най-актуален вид най-
късно до края на 2016 г.

3. Държавите членки гарантират, че
описанията на техните способности за 
управление на риска ще са готови и ще 
са представени на Комисията в техния
най-актуален вид най-късно до края на 
2016 г.

Or. en

Обосновка

Не всички държави членки имат национални планове за управление на риска, още 
повече че описание на способностите на страните за управление на риска може да 
бъде по-ясно и по-полезно от събирането на национални, поднационални, регионални и 
местни планове за управление на риска.

Изменение 140
Edite Estrela

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
техните планове за управление на риска 
ще са готови и ще са представени на
Комисията в своя най-актуален вид 
най-късно до края на 2016 г.

3. Държавите членки гарантират, че 
техните планове за управление на риска 
ще са готови и че ще информират
Комисията за тези планове в техния 
най-актуален вид най-късно до края 
на 2014 г. Държавите членки 
постоянно осъвременяват тези 
планове и ежегодни предават 
последния най-актуален вариант на 
Комисията.

Or. pt

Изменение 141
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
техните планове за управление на риска 
ще са готови и ще са представени на 
Комисията в своя най-актуален вид най-
късно до края на 2016 г.

3. Държавите членки и участващите 
трети държави гарантират, че техните 
планове за управление на риска ще са 
готови и ще са представени на 
Комисията в своя най-актуален вид най-
късно до края на 2016 г.

Or. it

Изменение 142
Pavel Poc

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
техните планове за управление на риска 
ще са готови и ще са представени на 
Комисията в своя най-актуален вид
най-късно до края на 2016 г.

3. Държавите членки гарантират, че 
техните текущи планове за управление 
на риска ще са готови и ще са 
представени на Комисията най-късно до 
края на 2014 г. Държавите членки 
постоянно осъвременяват своите 
планове за управление на риска и ги 
представят на Комисията поне 
веднъж годишно в края на всяка 
година, считано от 2015 г.

Or. cs

Обосновка

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.
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Изменение 143
Pavel Poc

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Независимо от практиките и 
процедурите, приложими в дадена 
държава членка, плановете за 
управление на риска следва да 
включват:
а) характера на заплахата и риска от 
нейното осъществяване, 
включително въздействието върху 
критичната инфраструктура, както 
и карти на рисковете и заплахите,
б) задачите и задълженията на 
лицата, участващи в управлението на 
кризите посредством мрежи за 
безопасност, включително ролята на 
регионалните и местните органи в 
управлението на рисковете,
в) размера на ресурсите, които се 
планира да бъдат използвани при 
извънредни ситуации.

Or. cs

Обосновка

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Изменение 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner
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Предложение за решение
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Действия на Комисията в областта 

на общата готовност
Комисията изпълнява следните 
действия в областта на 
готовността:
a) създаване и управление на Център 
за спешно реагиране (ERC) с 
капацитет за оперативност 24 часа 
на ден и 7 дни в седмицата, който 
служи на държавите членки и на 
Комисията за нуждите на 
Механизма;
б) управление на Обща система за 
спешна комуникация и информация 
(CECIS) с цел възможност за 
комуникация и споделяне на 
информация между Центъра за 
спешно реагиране и точките за 
контакт на държавите членки;
в) съдействие за разработването на 
системи за откриване, ранно 
предупреждение и сигнализиране за 
бедствия, за да се осигури 
възможност за бързо реагиране и да се 
насърчат взаимовръзките между тях 
и с ERC и CECIS.  Тези системи 
отчитат и доразвиват 
съществуващите и бъдещите 
източници и системи за информация, 
мониторинг и откриване;
г) създаване и поддържане на 
способност за възможно най-бързо 
мобилизиране и изпращане на 
експертни екипи, отговорни за:
– оценка на потребностите в 
държавата, поискала помощ,
– улесняване, когато е необходимо, на 
координацията на спешните 
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спасителни операции на място и ако 
е нужно и подходящо, съгласуване с 
компетентните органи на 
държавата, поискала помощ,
– подпомагане на държавата, 
поискала помощ, с експертен отпит 
относно действията за превенция, 
готовност или реагиране;
д) създаване и поддържане на 
капацитет за осигуряване на 
логистична помощ и подкрепа за 
експертните екипи, модули или други 
капацитети, мобилизирани по 
Механизма, както и за други 
участници на място;
е) подпомагане на държавите членки 
при предварителното разполагане на 
средства за спешно реагиране в 
логистични центрове на 
територията на ЕС;
ж) предприемане на всякакви други 
подкрепящи и допълващи действия, 
необходими в рамките на Механизма, 
за постигане на целта, посочена в 
член 3, параграф 1, буква б).

Or. de

Обосновка

Няма правно основание съгласно член 196, параграф 1 от ДФЕС ЕС да има този тип 
паралелна отговорност и структура за защита при бедствия, и съответно 
предлаганите мерки нарушават изискването за допълнителност по отношение на 
защитата при бедствия, както и принципа на субсидиарност.

Изменение 145
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаване и управление на Център за
спешно реагиране (ERC) с капацитет за 
оперативност 24 часа на ден и 7 дни в 

a) създаване и управление на Център за 
реагиране при бедствия (DRC) с 
капацитет за оперативност 24 часа на 
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седмицата, който служи на държавите 
членки и на Комисията за нуждите на 
Механизма;

ден и 7 дни в седмицата, който служи на
държавите членки и на Комисията за 
нуждите на Механизма;
(Изменението важи за целия текст. 
Приемането му ще наложи съответни 
последователни промени в текста.) 

Or. en

(Вж. членове 1 и 4 в настоящото решение.)

Обосновка

Член 4 (Определения) разглежда „бедствие“, а не „извънредна ситуация“ - по същия 
начин в член 1а се прави позоваване на бедствия, а не на извънредни ситуации. За да се 
осигури съгласуваност в доклада, следва да се придържаме към същата дума: 
бедствие.

Изменение 146
Pavel Poc

Предложение за решение
Член 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаване и управление на Център за 
спешно реагиране (ERC) с капацитет за 
оперативност 24 часа на ден и 7 дни в 
седмицата, който служи на държавите 
членки и на Комисията за нуждите на 
Механизма;

a) създаване и управление на Център за 
спешно реагиране (ERC), чиито 
дейности са координирани със 
съществуващите национални и 
регионални структури, с капацитет за 
оперативност 24 часа на ден и 7 дни в 
седмицата, който служи на държавите 
членки и на Комисията за нуждите на 
Механизма;

Or. cs

Обосновка

Относно създаването и функционирането на Центъра за спешно реагиране трябва 
обезателно да се гарантира, че на европейско равнище няма да се създават паралелни 
структури и да се използват неясни процедури. Затова в член 7 от предложението за 
решение, в който се урежда Центърът за спешно реагиране, трябва да е посочено, че 
е необходимо да се отчетат националните и регионалните структури и че Центърът 
трябва да се съгласува с тях.
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Изменение 147
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управление на Обща система за
спешна комуникация и информация
(CECIS) с цел възможност за 
комуникация и споделяне на 
информация между Центъра за спешно
реагиране и точките за контакт на 
държавите членки;

б) управление на Обща система за 
комуникация и информация при 
бедствия (CDCIS) с цел възможност за 
комуникация и споделяне на 
информация между Центъра за 
реагиране при бедствия и точките за 
контакт на държавите членки;

(Изменението важи за целия текст. 
Приемането му ще наложи съответни 
последователни промени в текста.) 

Or. en

Обосновка

Член 4 (Определения) разглежда „бедствие“, а не „извънредна ситуация“ - по същия 
начин в член 1а се прави позоваване на бедствия, а не на извънредни ситуации. За да се 
осигури съгласуваност в доклада, следва да се придържаме към същата дума:
бедствие.

Изменение 148
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 7 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) създаване и поддържане на
способност за възможно най-бързо 
мобилизиране и изпращане на 
експертни екипи, отговорни за:

г) създаване способност за възможно 
най-бързо мобилизиране и изпращане на 
експертни екипи, отговорни за:

Or. it


