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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита 
и на хуманитарната помощ
(2011/2023(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 196 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), който гласи, че „Съюзът насърчава сътрудничеството между държавите-
членки с оглед засилване на ефективността на системите за предотвратяване и 
защита от природни или предизвикани от човека бедствия,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на 
гражданската защита и на хуманитарната помощ” от 26 октомври 2010 г. 
(COM(2010)0600),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
от 5 март 2008 г. относно повишаване на способността на Съюза за отговор при 
бедствия (COM(2008)0130),

– като взе предвид доклада на Мишел Барние, озаглавен „За създаването на 
Европейски сили за гражданска защита: европейска помощ“, публикуван през май 
2006 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 декември 2010 г., в които се 
приветстват целите, определени в съобщението на Комисията от 26 октомври 2010 
г., за постигане на по-предсказуема, ефективна, ефикасна, съгласувана и видима 
реакция на ЕС при бедствия,

– като взе предвид заключенията на Съвета от декември 2007 г., приканващи 
Комисията да използва по най-добрия начин механизма на Общността за 
гражданска защита и да укрепва сътрудничеството между държавите-членки, 

– като взе предвид Решение на 2007/162/EО, Евратом на Съвета от 5 март за 
създаване на Финансов инструмент за гражданска защита1 и Решение 2007/779/ЕО 
на Съвета от 8 ноември 2007 година за изменение на Решение 2001/792/EО на 
Съвета от 23 октомври 2001 година за създаване на механизъм на Общността в 
областта на гражданската защита2,

– като взе предвид своите резолюции от 14 декември 2010 г. относно изграждането 
на капацитет на ЕС за бързо реагиране3, от 10 февруари 2010 г. относно 
неотдавнашното земетресение в Хаити4, от 16 септември 2009 г. относно горските 

                                               
1 ОВ L 71, 10.3.2007 г., стр. 9.
2 ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0465.
4 OВ C 341E, 16.12.2010 г., стр. 5.
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пожари през лятото на 2009 г. 1, от 19 юни 2008 г. относно повишаване 
способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия2 и от 4 септември 
2007 г. относно природните бедствия от това лято3,

– 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 развитие, на комисията по 
външни работи и на комисията по регионално развитие (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че се наблюдава драстично нарастване на броя и сериозността на 
природните и предизвиканите от човека бедствия, които засягат Съюза и неговите 
граждани, а също така и други държави и региони по света, както това демонстрира 
по трагичен начин неотдавнашната изключително тежка катастрофа в Япония, 
която беше поразена от съчетание от земетресение, цунами и ядрена катастрофа, със 
съответното нарастване на човешките жертви и на икономическите, социалните и 
екологичните щети, а също така и щетите, нанесени на културното наследство,

Б. като има предвид, че неотдавнашните трагедии, а именно земетресението в Хаити и 
наводненията в Пакистан, показаха, че основните инструменти, с които разполага 
ЕС за реагиране при бедствия (хуманитарна помощ и механизъм за гражданска 
защита на ЕС), функционират добре по отношение на своето предназначение и при 
стеклите се обстоятелства, но също така като има предвид, че има възможност за 
подобрения по отношение на ефективността, ефикасността, съгласуваността и 
видимостта на помощта на ЕС като цяло,

В. като има предвид, че редица договорености във връзка с предварително установени 
средства на държавите-членки и със средства, финансирани от ЕС, преминаха 
успешни изпитания с помощта на пилотни действия, предприети от Европейския 
парламент4,

Г. като има предвид, че Европейският парламент е приканвал последователно 
Комисията да представи законодателно предложение за създаване на сила на ЕС за 
гражданска защита, както беше очертано в доклада Барние от 2006 г., при цялостно 
зачитане на принципа на субсидиарност и в този смисъл допълване на усилията на 
държавите-членки в съответствие с член 196 от ДФЕС,

Д. като има предвид жизнено важното значение на незабавната координация, 
съгласуваност и връзки в рамките на ЕС и с международните участници, трябва да 
се избягва дублирането на усилия и правилният вид помощ трябва да достига бързо 
до засегнатото население,

                                               
1 OВ C 224Е, 19.8.2010 г., стр. 1.
2 OВ C 286E, 27.11.2009 г., стр. 15.
3 ОВ C 187E, 24.7.2008 г., стр. 55.
4 По-конкретно пилотният проект за засилване на сътрудничеството между държавите-членки в 
борбата с горските пожари (2008 г.) и подготвителното действие относно способности за бързо реагиране 
на ЕС (2008-2010 г.).
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Е. като има предвид, че политическата координация трябва да бъде гарантирана на 
равнище ЕС с оглед на съответните институционални функции, без да бъдат 
възпрепятствани или забавяни операциите при бедствия, и като има предвид, че 
това следва да бъде изградено върху съществуващи механизми, без да бъдат 
създавани нови структури; като има предвид, че оперативната и политическата 
координация на реакцията на ЕС при бедствия трябва да запазят своята автономия,

Ж. като има предвид, че най-ефективната стратегия за преодоляване на бедствия е 
интегрираният и включващ всички рискове подход, който свързва 
предотвратяването на бедствия (включително смекчаване и намаляване на риска), 
подготвеността, способността за реакция и дейностите за възстановяване,

1. приветства съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на 
гражданската защита и на хуманитарната помощ”, и неговите задачи; подчертава, че 
посочените в съобщението предложения следва да бъдат проучени допълнително, за 
да бъдат изпълнени очакванията за повишена, ефективна, разходно ефективна и 
видима способност на ЕС за реагиране;

2. подчертава необходимостта от опростяване на настоящата реакция на ЕС при 
бедствия и за оптимизиране на наличните ресурси в името на общи ползи, при 
насърчаване на всички държави-членки да допринасят и по този начин да 
гарантират европейската солидарност;

3. подкрепя необходимостта от качествено преминаване от сегашната система на 
координация в зависимост от възникналите събития към предсказуема и 
предварително планирана система в рамките на механизма на ЕС за гражданска 
защита, основана върху предварително определени средства, които са налични за 
незабавно разгръщане в операции на ЕС за подпомагане при бедствия;

4. призовава отново Комисията да представи във възможно най-кратък срок 
предложения за създаване на сили на ЕС за гражданска защита въз основа на 
механизма на ЕС за гражданска защита и за даване на възможност на ЕС да обедини 
необходимите ресурси за оказване на неотложна помощ на пострадалите при 
бедствия;

5. изразява съгласие, че реакцията на ЕС при бедствия следва да бъде доизграждана 
както върху капацитет на ЕС за спешно реагиране чрез засилване на механизма на 
ЕС за гражданска защита, основан върху предварително определени и поради тази 
причина предвидими средства на държавите-членки за реакция при бедствия, така и 
върху Европейски център за спешно реагиране като крайъгълни камъни на тази 
стратегия, както беше определено в съобщението от 26 октомври 2010 г.; 
подчертава, че тези развития следва да следват подход, ориентиран към всички 
опасности, при обединяване на всички заинтересовани участници за единни 
действия, и че те следва да се възползват от взаимодействието между различните 
съществуващи средства и инструменти;

6. потвърждава отново принципа на субсидирарност във връзка със способността на 



PE462.621v01-00 6/10 PR\862509BG.doc

BG

държавите-членки да използват свои собствени средства, особено в случаи на 
сблъсък с националните потребности;

Капацитет на ЕС за спешно реагиране 

7. счита, че резервът от предварително набелязани средства, предоставен на 
доброволни начала за операции на ЕС за подпомагане при бедствия както на 
територията на Съюза, така и извън него, ще бъде сърцевината на капацитета на ЕС 
за реакция при бедствия, който би могъл да се допълва чрез допълнителен принос 
от страна на държавите-членки в зависимост от обстоятелствата; препоръчва 
създаването на схема за стимули, която да позволи на държавите-членки да заделят 
достатъчен капацитет за доброволния резерв без нарастване на общите разходи на 
държавите-членки;

8. подчертава, че финансираните от ЕС и управлявани от държавите-членки средства 
следва да допълват средствата на държавите-членки, налични за операции за 
подпомагане при бедствия; отбелязва, че следва да доизграждат модели, 
разработени чрез пилотни действия, изпитани успешно по време на неотдавнашните 
извънредни ситуации на територията на ЕС и извън Съюза;

9. призовава Комисията, наред с държавите-членки, да установи съществуващите 
празнини по отношение на капацитета; следва да бъде обмислено създаването на 
средства на равнище ЕС, при избягване на всяка форма на конкуренция и/или 
припокриване с националните средства, за да бъдат запълнени всички празнини по 
отношение на капацитета на тези места, където те биха довели до значителни 
икономии на средства за ЕС като цяло, и за да бъде даден достъп до средства, които 
не са достъпни за държавите-членки, които действат сами, като по този начин се 
дава добър пример за споделяне на тежестите;

10. счита предварителното планиране и подготовка на операции чрез разработване на 
сравнителни сценарии, картографиране на средствата на държавите-членки, които 
биха могли да бъдат налични за разгръщане в операции на ЕС за оказване на помощ 
при бедствия, а също така и планирането на действия при непредвидени ситуации, 
за ключови елементи на една засилена реакция на ЕС при бедствия и за жизнено 
важни за бързото разгръщане и спешно и правилно реагиране при всяко бедствие; 
призовава Комисията и държавите-членки да започнат да прилагат тези мерки 
незабавно и без да бъдат засягани други действия;

Център на ЕС за спешно реагиране

11. приветства като крачка в правилната посока решението на Комисията за сливане на 
Центъра за наблюдение и информация (MIC) с кризисния център на 
ГД „Хуманитарна помощ“ с цел създаване на истински и функциониращ 
непрекъснато център за спешно реагиране като платформа за планиране и 
оперативна координация; призовава Комисията да оказва подкрепа на Центъра, за 
да му позволи да служи за средоточие за бърза и ефективна координация на всички 
европейски операции за оказване на помощ в натура, а също така и за финансов 
принос за хуманитарна помощ; счита, че той следва да функционира като единен 
входен пункт за искания за помощ, свързани с всички видове природни и причинени 



PR\862509BG.doc 7/10 PE462.621v01-00

BG

от човека бедствия, за да бъде дадена възможност за съгласувана реакция на ЕС;

12. призовава за ефективно сливане на кризисния център на ГД „Хуманитарна помощ“ 
и Центъра за наблюдение и информация (MIC) също и от финансова гледна точка;

13. призовава Комисията да координира действията в случай на извънредна ситуация 
чрез опростяване и оптимизиране на съществуващата универсална услуги и на 
номера за спешни повиквания "112";

14. настоява решенията за разгръщане на средствата от резерва от средства да бъдат 
вземани експедитивно от Центъра за спешно реагиране наред с държавите-членки, 
за да се гарантира оказването на незабавна и ефективна помощ на и за избягване на 
закъснения, дублиране и припокриване;

15. призовава за политическа координация на съответните институционални роли на 
Европейската комисия, на върховния представител по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност и на Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД), отговарящи за политическите аспекти на общата външна политика и 
политика на сигурност, без да бъдат възпрепятствани или забавяни операциите по 
оказване на помощ при бедствия; поради тази причина призовава Комисията и 
ЕСВД да разработват функционални договорености с оглед на координацията на 
въпросите, свързани с реагирането на ЕС при бедствия;

Логистични въпроси и транспорт

16. призовава за общи и ефективни логистични договорености, по-конкретно за 
включване на финансираните от ЕС и многоцелеви екипи за техническа помощ и 
подкрепа (TAST), които биха могли да подпомагат всички служители на ЕС или на 
държавите-членки, а също така и екипите на място, особено при сриване на 
местната инфраструктура;

17. призовава за подобрен, засилен, по-ефективен по отношение на разходите и по-
добре координиран транспорт за всички помощи в натура към мястото на 
бедствието, особено чрез рационализирани и опростени процедури, нарастване на 
дела на съфинансирането и въвеждането на нови начини за достъп до допълнителни 
транспортни мощности, евентуално чрез рамкови договори;

Комуникация, видимост, обучение, научни изследвания

18. призовава за цялостна комуникационна стратегия, в която са обхванати всички 
институции на ЕС и държавите-членки, която ще повиши цялостната видимост на 
европейските действия;

19. призовава за редовно обучение за всички експерти с цел повишаване на 
оперативната съвместимост, както и за допълнителни научни изследвания и анализ 
на потенциалните или установените пропуски;

20. приканва Комисията да представи в най-кратък срок, но не по-късно от края на 2011 
г., амбициозни законодателни предложения в тази насока;
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21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Живеем във време на все по-нарастващи бедствия. През миналата година Европа 
беше изправена пред редица изключително тежки бедствия, включително 
светкавични и обширни наводнения, тежки бури и горски пожари, като дори не 
споменаваме облака от вулканична пепел, образуван вследствие от избухването на 
вулкана Eyjafjallajökull в Исландия. Изключително тежки бедствия се разразиха и 
извън Европа и предизвикаха огромно количество жертви и огромни разрушения, 
по-конкретно земетресението в Хаити и наводненията в Пакистан. Най-вредният 
нефтен разлив в историята беше предизвикан от експлозията на петролната 
платформа Deepwater Horizon в мексиканския залив, а Сахел беше поразен от тежка 
суша. Понастоящем светът живее в шок от случилото се в Япония, която беше 
поразена от комбинация от силно земетресение, цунами и ядрена катастрофа.

В световен мащаб регистрираният брой на ежегодно случващите се бедствия е 
нараснал петкратно за последните 35 години, за да достигне 400 понастоящем. През 
последните 20 години от регистрираните бедствия в Европа са загинали почти 90 
000 души, засегнати са повече от 29 милиона души и са причинени икономически 
загуби за 211 млрд. евро.

На фона на неотдавнашното драстично нарастване на природните и причинени от 
човека бедствия, в Европейския съюз или извън ЕС, докладчикът призовава за по-
добра ефикасност на всички етапи европейския цикъл на управление на бедствията, 
включително превенция, подготвеност, реакция и спасителни дейности, като това се 
придружава от оптимизиране на икономическите ресурси в периоди на недостиг. 
Този подход намира безрезервната подкрепа на 90% от гражданите на Съюза, които 
очакват от ЕС да полага повече усилия за помощ, когато тяхната държава бъде 
поразена от бедствие, а подобен процент подкрепя хуманитарните действия на ЕС 
извън територията на Съюза. Тази цел също намира своето отражение в Договора от 
Лисабон, с който се въвеждат нови правни основания както за гражданска защита, 
така и за хуманитарна помощ, за да се гарантира бърза и ефективна реакция при 
бедствия в ЕС или извън Съюза.

Тъй като този доклад разглежда реакцията при бедствия, докладчикът би желал да 
подчертае, че реакцията трябва да бъде засилена чрез предварително набелязване на 
наличните средства в държавите-членки, предоставени на разположение на 
европейския механизъм за гражданска защита на доброволни начала. Това би било 
важна стъпка при преминаването от настоящата система на реакция при бедствия в 
зависимост от обстоятелствата (ad hoc) към предварително планиране чрез 
разработване на сравнителни сценарии, картографиране на средствата на 
държавите-членки и планиране на действия при непредвидени ситуации. 

В допълнение към това, докладчикът е настроен благосклонно към идеята за
опростяване на европейския механизъм за гражданска защита поради неговия 
твърде бюрократичен характер. В този контекст тя приветства сливането на сливане 
на Центъра за наблюдение и информация (MIC) с кризисния център на 
ГД „Хуманитарна помощ“ и създаването на истински и функциониращ 
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непрекъснато Център за спешно реагиране, който в съгласие с държавите-членки ще 
взема решения относно разгръщането на средствата в случай на бедствие, за да се 
гарантира незабавна и ефективна помощ за жертвите. 

С цел допълнително засилване на способността на ЕС за реагиране при бедствия 
докладчикът изисква от Комисията да представи в най-кратък срок предложение за 
на сили на ЕС за гражданска защита въз основа на механизма на ЕС за гражданска 
защита.

Друг изключително важен аспект е необходимостта от по-добра координация сред 
всички участници с цел избягване на припокриването и дублирането на усилия 
както в политически, така и в оперативен план - политическата и оперативната 
страна следва да функционират автономно, за да не възпрепятстват оказването на 
бърза и ефективна помощ за пострадалите при бедствия. 

И най-накрая, докладчикът би желал да подчертае, че е важно всички държави-
членки да дават своя принос, в духа на европейската солидарност, за капацитета на 
ЕС за реакция при бедствия. Усилията биха могли да бъдат подпомогнати от схема 
от стимули, която да позволи на държавите-членки да заделят достатъчен капацитет 
за доброволния резерв без нарастване на техните общи разходи. Казано по друг 
начин, използването на наличните в държавите-членки ресурси следва да бъде 
оптимизирано в името на общата полза, за избягване на дублирането на структури, 
усилия и разходи.


