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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека 
бедствия
(2009/2151(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2009 г. „Подход на 
Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия“1 и 
обобщението на резултатите от оценката на въздействието2; както и работния 
документ на Комисията от 14 декември 2007 г. относно укрепването на 
европейските системи за ранно предупреждение3;

 като взе предвид своите резолюции от 16 септември 2009 г. относно горските 
пожари през лятото на 2009 г.4; от 4 септември 2007 г. относно природните 
бедствия5; от 7 септември 2006 г. относно горските пожари и наводненията6; от 
5 септември 2002 г. относно наводненията в Европа7; от 14 април 2005 г. 
относно сушата в Португалия8; от 12 май 2005 г. относно сушата в Испания9; от 
8 септември 2005 г. относно природните бедствия (пожари и наводнения) в 
Европа10; своите резолюции от 18 май 2006 г. относно природните бедствия 
(горски пожари, суши и наводнения) – селскостопански аспекти11, аспекти, 
свързани с регионалното развитие12 и аспекти, свързани с околната среда13; и 
своите законодателни резолюции от18 май 2006 г. относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз14;

 като взе предвид заключенията на Съвета от 16 юни 2008 г. относно повишаване 
способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия15 и точки 12 до 15 
от заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел от 15 и 
16 юни 2006 г. относно способността на Съюза да се отзове в неотложни 
ситуации, кризи и бедствия16;

 като взе предвид Решение 2007/162/ЕО, Евратом от 5 март 2007 година за 

                                               
1 COM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Приети текстове, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Приети текстове, P6_TA(2007)0362
6 Приети текстове, P6_TA(2006)0349
7 ОВ C 272 E, 13.11.2003 г., стр. 471.
8 Приети текстове, P6_TA(2005)0139
9 Приети текстове, P6_TA(2005)0187
10 Приети текстове, P6_TA(2005)0334
11 Приети текстове, P6_TA(2006)0222
12 Приети текстове, P6_TA(2006)0223
13 Приети текстове, P6_TA(2006)0224
14 Приети текстове, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
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създаване на финансов инструмент в областта на гражданската защита1;

 като взе предвид Директива 1996/82/ЕО на Съвета относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Директива 
Seveso II)2;

 като взе предвид Директива 1996/82/ЕО на Съвета относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Директива 
Seveso II)3; 

 като взе предвид Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от 
наводнения (Директива за наводненията)4; 

 като взе предвид Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 
(Директива за ОВОС)5;

 като взе предвид Рамката за действие за 2005-2015 г.: Изграждане на 
устойчивостта към бедствия на нациите и общностите, приета на 22 януари 
2005 г. в Кобе, Хиого6;

 като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие, приета на 5 юни 
1992 г. в Рио де Жанейро;

 като взе предвид член 196 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС);

 като взе предвид член 48 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че превенцията трябва да се утвърди като все по-важна фаза 
от цикъла на управление на бедствията и да придобие нарастващо социално 
значение;

Б. като има предвид, че фактори като активното земеползване, безразборният 
растеж на промишлеността и градовете, масовото напускане на селските райони, 
опустиняването и зачестяването на екстремните метеорологични явления 
засилват уязвимостта на държавите-членки, и по-конкретно на регионите по цел 

                                               
1 ОВ L 71, 10.3.2007 г., стр. 9.
2 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
3 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
4 ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27.
5 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
6 A/CONF.206/6



PR\806220BG.doc 5/9 PE439.259v01-00

BG

„Сближаване“, от природни бедствия, било то природни или причинени от 
човека;

В. като има предвид, че бедствията като цяло се причиняват от множество фактори, 
които не винаги се дължат единствено на екстремни природни явления, а често 
се благоприятстват от неадекватна връзка между човека и околната среда;

Г. като има предвид, че един всеобхватен и последователен подход за превенция на 
бедствията трябва да включва различни нива на сътрудничество между 
местните, регионалните и националните органи;

Д. като има предвид, че балансираното ползване на земите и икономическото и 
социалното развитие в хармония с природата, наред със задълбочаването на 
сближаването в рамките на ЕС, са основни фактори за превенцията на 
бедствията;

1. подчертава, че главната цел на превенцията на бедствия е да опази човешкия 
живот, сигурността и физическата неприкосновеност на хората, околната среда, 
икономическата и социалната инфраструктура, включително местообитанията, 
както и културното наследство; 

2. счита, че, предвид мащаба и/или трансграничния характер на бедствията, е 
уместно и необходимо да се задълбочи сътрудничеството, на регионално 
равнище или на равнище ЕС, основано на допълнителни действия и на принципа 
на солидарност между държавите-членки;

3. подчертава важността на намаляването на съществуващите неравенства между 
регионите и държавите-членки по отношение на способността за защита на 
населението, околната среда и икономиката, по-конкретно чрез оказване на 
помощ за подобряване на превенцията в регионите и държавите-членки, които са 
изложени на повишен риск от бедствия и разполагат с по-малки финансови 
възможности;

4. отбелязва предложението за изграждане на мрежа, съставена от представители 
на различните национални компетентни служби на всички държави-членки; 
подчертава, че тази мрежа трябва да функционира в рамките на 
сътрудничеството между националните, регионалните и местните органи, които 
да поемат отговорности, свързани с цикъла на управление на бедствията, 
териториалното планиране, както и картографирането и управлението на 
рисковете; изтъква ролята на тази мрежа в обмена на опит и мерки за превенция; 
призовава да се предвиди и допитване до социалните организации, работещи в 
сектора;

5. подчертава необходимостта от създаване на подходяща финансова рамка за 
превенцията на бедствия, която да укрепи и структурира инструменти като 
политиката на сближаване, политиката за развитие на селските райони, 
регионалната политика, фонд „Солидарност“ и Седма рамкова програма; с оглед 
на това изисква превенцията да бъде взета предвид във финансовите 
перспективи след 2013 г.;
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6. счита, че ЕС трябва да окаже специална подкрепа на държавите-членки относно, 
наред с другото, следните мерките за превенция:

а) изготвяне и преглед на регламенти относно безопасността на строителството и 
земеползването;

б) коригиране на ситуации, благоприятстващи рисковете: възстановяване на 
екологичния баланс на водните потоци; възстановяване и защита на речните 
басейни, влажните зони и прилежащите им екосистеми; повишаване на 
пропускателния капацитет на мостовете и хидравличните канали; почистване и 
преустрояване на горите; мерки за защита и опазване на крайбрежието;
в) защита/реорганизиране на населените места, в частност градските, които са 
изложени на повишен риск от определен вид бедствия, с участието на техните 
жители;

г) поддържане и контрол на безопасността на съществуващите големи 
инфраструктури, по-конкретно язовири, нефтопроводи, пътни и железопътни 
мостове;

7. подчертава значението на публичната научна и развойна дейност за превенцията 
и управлението на бедствия, и апелира за по-тясна координация и 
сътрудничество между институциите за научна и развойна дейност в различните 
държави-членки, и особено в тези, които са изложени на такъв вид рискове; 
препоръчва укрепване на системите за ранно предупреждение в държавите-
членки и установяване на връзки, както и задълбочаване на съществуващите 
връзки между различните системи за ранно предупреждение; препоръчва на 
Комисията да вземе предвид необходимостта от тези мерки и съответното им 
финансиране;

8. отбелязва важността на проучването на мерки, както в градските, така и в 
селските райони, за приспособяване към зачестяването на екстремните 
метеорологични явления;

9. отново потвърждава важността на учредяването на Европейска обсерватория за 
сушите, която да служи за център за знания, смекчаване и контрол на 
последиците от сушата;

10. изисква от Комисията да даде ход, съвместно с държавите-членки, на конкретна 
инициатива в областта на защитата на горите и превенцията на пожарите; счита 
за целесъобразно да се окаже подкрепа на проекти за залесяване/възобновяване 
на гори, давайки предимство на местните видове и смесените гори с цел 
опазване на биоразнообразието и постигане на по-голяма устойчивост на 
пожари, бури и паразити; 

11. приканва държавите-членки да разгледат възможността за подобряване на 
интегрирането на превенцията на бедствия в оперативното национално 
планиране на финансирането от ЕС; изисква от Комисията да окаже подкрепа на 
необходимото преработване на оперативните програми на държавите-членки в 
тази област; 
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12. подкрепя необходимостта от преразглеждане на регламента за фонд 
„Солидарност“, за да могат да се приспособят критериите за допустимост към 
характеристиките на всеки регион и всяко бедствие, като се обърне специално 
внимание на най-уязвимите производствени сектори и региони, както и на 
засегнатото население, и като се даде възможност за по-гъвкава и по-бърза 
мобилизация;

13. настоява природните характеристики и ограничения на слабо населените и най-
отдалечените региони да бъдат признати и надлежно взети под внимание;

14. препоръчва въпросите, свързани с превенцията на бедствия, да бъдат включени 
по един по-широкообхватен начин в прегледа на Директивата за ОВОС, по-
конкретно що се отнася до оценката, информирането и разпространението на 
рисковете;

15. възлага на председателя на Парламента да препрати настоящата резолюция на 
Съвета, Комисията и правителствата на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През последните години държавите-членки на ЕС бяха засегнати от значителен брой 
бедствия. За сведение е интересно да се отбележи, че за първите шест години от 
съществуването на фонд „Солидарност“ Комисията получи 62 заявления за 
финансова помощ от 21 различни страни1. Близо една трета от тях се отнасяха до 
бедствия, попадащи в категорията „големи бедствия“. При други бедствия не бяха 
подадени заявления за мобилизиране на фонда, макар че последиците от тях за 
засегнатото население, околната среда и икономиката бяха значителни и в много 
случаи – трайни.
Почти винаги е трудно да се изчислят щетите, главно заради загубата на човешки 
живот. Каквито и да са те, икономическата и социалната цена на бедствията винаги е 
много висока.
Именно с оглед на това превенцията трябва да придобие нарастващо социално 
значение и да се утвърди като все по-важна фаза от цикъла на управление на 
бедствията.
Предвид факта, че държавите-членки носят главната отговорност за защитата на 
своите граждани и превенцията на бедствията, е напълно оправдана необходимостта 
от по-тясно сътрудничество в областта на превенцията, по-добра координация на 
усилията и укрепване на солидарността и взаимопомощта.
За да се конкретизира тази цел, се предлага установяването на сътрудничество 
между националните, регионалните и местните органи, които да поемат отговорност 
за цикъла на управление на бедствията, териториалното планиране, както и 
картографирането и управлението на рисковете. Препоръчително да се създаде 
мрежа, която да играе ролята на форум за обмен на опит и мерки за превенция и в 
която по определен начин да могат да участват и социалните организации, работещи 
в този сектор. Следва да се отбележи значението на ролята, която играят 
регионалните и местните органи за задълбоченото опознаване на местните 
характеристики и условия.

Честотата и мащабът на бедствията се влияят от множество фактори, които често се 
благоприятстват от политики, създаващи неадекватна връзка между човека и 
околната среда. По-конкретно, фактори като активното земеползване, безразборният 
растеж на промишлеността и градовете, масовото напускане на селските райони, 
опустиняването и зачестяването на екстремните метеорологични явления засилват 
уязвимостта на държавите-членки от природни бедствия, било то природни или 
причинени от човека. Като цяло тази уязвимост е още по-ясно изразена при 
регионите по цел „Сближаване“. Затова е важно превенцията да се разглежда от 
междусекторна гледна точка, като се интегрира в секторните политики, които са от 
значение за насърчаването на балансирано ползване на земите и последователно 
икономическо и социално развитие в хармония с природата. Освен това, трябва да 
признаем, че някои секторни политики (като например ОСП) доведоха до повишен 
риск за някои региони и тяхното население. Затова е важно те да бъдат коригирани 
съответно.
Следва също да се има предвид, че бедствията обикновено засягат предимно най-зле 
осигурените, които нямат възможност да заделят средства, за да защитят себе си, 

                                               
1 COM (2009) 193 окончателен
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семейството и имуществото си.

Уместно и необходимо е да се създаде подходяща финансова рамка за превенцията 
на природни и причинени от човека бедствия на равнище ЕС, която да укрепи и 
структурира съществуващите инструменти, включително в областта на политиката 
на сближаване, регионалната политика и политиката за развитие на селските райони, 
наред с други области. Финансирането на ЕС трябва да даде предимство на набор от 
мерки за превенция, които трябва да бъдат приложени от държавите-членки, за да се 
коригират ситуации, благоприятстващи рисковете, да се защитят населените места, 
да се установи контрол над безопасността на големите инфраструктури и да се 
изготвят/преразгледат регламенти относно безопасността на строителството и 
земеползването.
Освен това е необходимо по-добро интегриране на превенцията на бедствия в 
оперативното национално планиране на финансирането от ЕС, като Комисията 
трябва да окаже подкрепа на необходимото преработване на оперативните програми 
на държавите-членки в тази област. Природните характеристики и ограничения на 
слабо населените и най-отдалечените региони трябва да бъдат признати и надлежно 
взети под внимание.
От жизнено значение е разработването от страна на държавите-членки на капацитет 
за научна и развойна дейност в областта на превенцията и управлението на бедствия. 
Този аспект предоставя възможност за потенциално и желателно задълбочаване на 
координацията и сътрудничество между държавите-членки, особено тези, които са 
изложени на такъв вид рискове. Препоръчително е тази потребност и нейното 
финансиране да бъдат взети под внимание. Пак в тази област е важно, от една 
страна, да се укрепят системите за ранно предупреждение в държавите-членки, както 
и да се установят и да се задълбочат съществуващите връзки между различните 
системи за ранно предупреждение, и, от друга страна, да се проучат и изготвят 
мерки за приспособяване, както в селските, така и в градските райони, към 
зачестяването на екстремните метеорологични явления.

Подходът на Общността за превенция на бедствията трябва да включва като главен 
приоритет намаляването на съществуващите неравенства между регионите и 
държавите-членки в тази област, по-конкретно чрез оказване на помощ за 
подобряване на превенцията в регионите и държавите-членки, които са изложени на 
повишен риск от бедствия и разполагат с по-малки финансови възможности.
Усилията трябва да бъдат съсредоточени върху определени видове природни 
бедствия с доказана повторяемост, особено в регионите по цел „Сближаване“, като 
се предложи, в съответствие с предишни резолюции на Европейския парламент, 
учредяването на Европейска обсерватория за сушите, както и конкретна инициатива 
в областта на защитата на горите и превенцията на пожарите.


