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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2011)0934),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 196 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла в Парламента 
предложението (C7-0519/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет 
съставлява единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде 
определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за 
регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

3. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 

(4) Механизмът за гражданска защита 
представлява осезаем израз на 



PE490.991v01-00 6/35 PR\903803BG.doc

BG

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.

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. 
Въпреки 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 извънредни ситуации 
имат достатъчен капацитет,
настоящото решение не накърнява нито 
тази отговорност, нито
реципрочните права и задължения на 
държавите членки, произтичащи от 
двустранни или многостранни договори, 
които се отнасят до въпросите, 
обхванати от настоящото решение.

Or. en

Обосновка

Изменението допълнително подчертава, че основната отговорност за гражданската 
защита се носи от държавите членки.

Изменение 2

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 

(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 
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интегриран подход към управлението на 
бедствия. Поради това механизмът 
следва да включва обща рамка за 
тяхното съобщаване и прилагане.

интегриран подход към управлението на 
бедствия. Поради това механизмът 
следва да включва обща рамка за 
тяхното съобщаване и прилагане. 
Комисията следва да изготви насоки, 
за да улесни сравнимостта на 
плановете за управление на риска на 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Въпреки че изготвянето на планове за управление на риска попада в сферата на 
компетентност на държавите членки, за правилното функциониране на Механизма е 
необходимо тези планове да бъдат сравними. За да улесни сравнимостта на 
плановете за управление на риска, Комисията следва да изготви насоки, както е 
предвидено в член 5, буква г) от предложението на Комисията. Разработването на 
такива насоки не би означавало опит за хармонизиране, а би подобрило и улеснило 
тяхната сравнимост.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) На равнището на ЕС се извършва 
изграждане на модули за спасителни 
операции в областта на гражданската 
защита, състоящи се от ресурси на една 
или повече държави членки, чиято цел е 
да бъдат напълно оперативно 
съвместими, за да се подпомогне 
развитието на способност за бързо 
реагиране в областта на гражданската 
защита. Модулите се организират на 
равнището на държавите членки и са 
подчинени на тяхното ръководство и 
командване.

(12) На равнището на ЕС на доброволен 
принцип се извършва изграждане на 
модули за спасителни операции в 
областта на гражданската защита, 
състоящи се от ресурси на една или 
повече държави членки, чиято цел е да 
бъдат напълно оперативно съвместими, 
за да се подпомогне развитието на 
способност за бързо реагиране в 
областта на гражданската защита. 
Модулите се организират на равнището 
на държавите членки и са подчинени на 
тяхното ръководство и командване.

Or. en

Обосновка

Доброволният характер на разработването на модулите трябва да бъде ясно посочен.
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед да се подобри планирането 
на операциите за реакция при бедствия 
и да се гарантира наличността на 
ключови капацитети, е необходимо да 
се разработят примерни сценарии за 
основните видове бедствия, да се 
картографират най-значителните 
съществуващи капацитети, които са 
налични в държавите членки, да се 
изготвят планове за действие при 
извънредни ситуации за използването на 
тези капацитети, както и Европейски
капацитет за спешно реагиране под 
формата на доброволно обединяване на 
предварително заделени от държавите 
членки капацитети. Планирането на 
действия при извънредни ситуации 
може да бъде използвано и за да се 
установи дали съществуват недостатъци 
в наличните в държавите членки 
капацитети за реагиране при извънредни 
ситуации, които биха могли да бъдат 
отстранени със средства, които да се 
разработят с подкрепата на Съюза и 
които да се споделят в целия ЕС.

(14) С оглед да се подобри планирането 
на операциите за реакция при бедствия 
и да се гарантира наличността на 
ключови капацитети, е необходимо да 
се разработят примерни сценарии за 
основните видове бедствия, да се 
картографират най-значителните 
съществуващи капацитети, които са 
налични в държавите членки, да се 
изготвят планове за действие при 
извънредни ситуации за използването на 
тези капацитети, както и Европейски 
капацитет за спешно реагиране под 
формата на доброволно обединяване на 
предварително заделени от държавите 
членки капацитети. Планирането на 
действия при извънредни ситуации 
може да бъде използвано и за да се 
установи дали съществуват недостатъци 
в наличните в държавите членки 
капацитети за реагиране при извънредни 
ситуации, които биха могли да бъдат 
отстранени със средства, които да се 
разработят с подкрепата на Съюза и 
които да се споделят в целия ЕС. 
Примерните сценарии и плановете за 
действие при извънредни ситуации 
обаче следва да се изготвят с 
известна гъвкавост, за да се даде 
възможност за адаптиране на 
плановете за реагиране в 
съответствие с нуждите на 
конкретната бедствена ситуация.

Or. en



PR\903803BG.doc 9/35 PE490.991v01-00

BG

Изменение 5

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) Използването на военни средства 
под граждански надзор като крайно 
средство често представлява важен 
принос към реакцията при бедствия.
Когато се смята за подходящо 
използването на военни сили като 
крайно средство при операции за 
гражданска защита, сътрудничеството с 
военните власти ще следва условията и 
реда, процедурите и критериите, 
установени от Съвета или неговите 
компетентни органи, както и от
„Насоките относно използването на 
военни сили и средства, както и на 
сили и средства на гражданската 
защита в рамките на спасителни 
операции при бедствия“ (Насоките 
от Осло, преразглеждане 1.1 от 
2007 г.) на ООН, за предоставянето на 
военни сили на разположение на 
Механизма във връзка със защитата на 
цивилното население.

Or. en

Обосновка

Използването на военни средства може да представлява важен принос към реакцията 
при бедствия, особено за специализирани съоръжения, стратегически превози или 
тежки машини. Това обаче винаги следва да се извършва като крайно средство и при 
спазване на „Насоките от Осло“ относно използването на военни сили и средства, 
както и на сили и средства на гражданската защита в рамките на спасителни 
операции при бедствия (Преразглеждане 1.1 от 2007 г.).
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Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) 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 във връзка със създаването и 
управлението на Центъра за спешно 
реагиране (ERC) и определяне на 
функционирането на Общата 
комуникационна и информационна 
система за извънредни ситуации; 
определяне на условията за 
установяване на модулите и общите 
изисквания за тяхното 
функциониране и оперативна 
съвместимост; установяване на 
условията за ресурсите, които са на 
разположение за спасителните 
операции; определяне на 
функционирането на Европейския 
капацитет за спешно реагиране 
(EERC) като форма на доброволно 
обединяване, целите на капацитета 
за EERC, изискванията за оперативна 
съвместимост и качество за 
капацитетите в EERC, и 
процедурата за сертифициране и 
регистриране на капацитетите; 
определяне на условията и реда за 
отстраняване на недостатъците на 
капацитета; определяне на целта, 
съдържанието, структурата, 
организацията и целевата група на 
програмата за обучение и мрежата за 
обучение; определяне на процедурата 
за реагиране в случай на големи 
бедствия или предстоящи големи 
бедствия в рамките на или извън 
Съюза; определяне на 
функционирането на експертните 
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екипи и условията за подбор, 
изпращане и освобождаване на 
експертен екип; определяне на 
степента на подробност на 
информацията относно оборудване и 
транспортни ресурси и уточняване на 
процедурите за определяне на 
оборудването и ресурсите и за 
осигуряване на допълнителни 
транспортни ресурси; определяне на 
процедурата за искане и вземане на 
решение за отпускане на финансова 
помощ от Съюза за транспорта; и 
приемане на годишните работни 
програми. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Подробните мерки за функционирането на Механизма, които са с общо приложение и 
които са предназначени да допълват основния акт, трябва да бъдат приети чрез 
делегирани актове, а не чрез актове за изпълнение. Проектодокладът в голяма степен 
преразглежда предложението на Комисията и въвежда делегирани актове в 
случаите, когато са изпълнени условията на член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел гарантиране на еднакви (21) С цел гарантиране на еднакви 
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условия за изпълнение на настоящото 
решение, на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията, и 
по-специално в съответствие с 
процедурата по разглеждане.

условия за изпълнение на настоящото 
решение, на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
управлението на процедурата за 
сертифициране и регистриране на 
капацитетите, обединени в 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране. Тези правомощия следва да 
бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията, и 
по-специално в съответствие с 
процедурата по разглеждане.

Or. en

Обосновка

Обхватът на актовете за изпълнение трябва да бъде точно определен в 
съображението.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

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

Or. en

Обосновка

Терминът, използван в целия текст на предложението, е „план за управление на 
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риска“, така че терминологията в тази буква трябва да бъде съгласувана.

Изменение 9

Предложение за решение
Член 4 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „подкрепа от приемащата държава“ 
означава всяко действие, предприето на 
етапите на готовност и реагиране от 
държавата, която получава помощ, за 
отстраняване на предвидимите 
препятствия пред предоставянето и 
използването на международна помощ;

10. „подкрепа от приемащата държава“ 
означава всяко действие, предприето на 
етапите на готовност и реагиране от 
държавите, които получават и 
изпращат помощ, както и от 
Комисията, за отстраняване на 
предвидимите препятствия пред 
предоставянето и използването на 
международна помощ;

Or. en

Обосновка

В съответствие със заключенията на Съвета относно подкрепата от приемащата 
държава, приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР) на 2—3 
декември 2010 г., и Насоките на ЕС за подкрепа от приемащата държава, приети от 
Комитета по гражданска защита, страните, изпращащи помощ, и Комисията също 
имат роля за гарантиране на гладкото протичане на операциите за готовност и 
реагиране при бедствия.

Изменение 10

Предложение за решение
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) предприема действия за подобряване 
на базата от знания относно рисковете 
от бедствия и улеснява споделянето на 
знания, най-добри практики и 
информация, по-специално сред 
държавите членки от един и същ 
регион, които са изправени пред 
рискове от бедствия от сходно 
естество;
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Or. en

Обосновка

По-силен акцент следва да се постави върху регионалния аспект на Механизма, тъй 
като държавите членки от един и същ регион са предразположени към сходни рискове 
от бедствия.

Изменение 11

Предложение за решение
Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепя и насърчава оценката и 
картографирането на рисковете от 
страна на държавите членки;

б) подкрепя и насърчава оценката и 
картографирането на рисковете от 
страна на държавите членки и като 
развива своите Насоки за оценка и 
картографиране на риска във връзка с 
управлението на бедствия, 
актуализира в сътрудничество с 
държавите членки тези насоки, по-
специално в областта на 
терминологията, методологията, 
оценката на въздействието и 
сценариите;

Or. en

Обосновка

През 2010 г. Комисията прие насоки за „оценка и картографиране на риска във връзка 
с управлението на бедствия“. В съответствие с точка 12 от заключенията на 
Съвета относно „Доразвиване на оценката на риска за целите на управлението на 
бедствия в Европейския съюз“, приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи 
на 11—12 април 2011 г., Комисията, съвместно с държавите членки, следва да 
актуализира тези насоки за оценка и картографиране на риска.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

и прилагането на планове за управление 
на риска на държавите членки, 
включително насоки относно тяхната 
структура, за да се улесни 
сравнимостта на плановете, и при 
необходимост предвижда подходящи 
стимули;

Or. en

Обосновка

Въпреки че изготвянето на планове за управление на риска попада в сферата на 
компетентност на държавите членки, за правилното функциониране на Механизма е 
необходимо тези планове да бъдат сравними. За да се улесни сравнимостта на 
плановете, Комисията следва да разработи насоки. Разработването на такива 
насоки не би означавало опит за хармонизиране, а би подобрило и улеснило тяхната 
сравнимост.

Изменение 13

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел създаване на Центъра за спешно 
реагиране (ERC), определяне на 
неговите задачи, функциониране и 
оперативни структури, както и 
определяне на процедурите, които да 
бъдат следвани от ERC в случай на 
голямо бедствие или предстоящо 
голямо бедствие в рамките на или 
извън Съюза.

Or. en

Обосновка

Центърът за спешно реагиране е един от основните елементи на Механизма и 
неговото създаване и функциониране е от жизненоважно значение за правилното 
функциониране на Механизма. Центърът за спешно реагиране функционира в случай 
на всякакви бедствия. Тези разпоредби съставляват обща рамка и не са специфични за 
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определено конкретно бедствие; освен това те не са свързани с изпълнението на 
основния акт от държавите членки. Тези разпоредби са с общ характер и допълват 
основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани актове.

Изменение 14

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на функционирането и 
оперативните методи на Общата 
комуникационна и информационна 
система за извънредни ситуации 
(CECIS).

Or. en

Обосновка

Общата комуникационна и информационна система за извънредни ситуации е един от 
основните елементи на Механизма и нейното функциониране е от жизненоважно 
значение за правилното функциониране на Механизма. CECIS функционира в случай на 
всякакви бедствия. Тези разпоредби съставляват обща рамка и не са специфични за 
определено конкретно бедствие; освен това те не са свързани с изпълнението на 
основния акт от държавите членки.  Тези разпоредби са с общ характер и допълват 
основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани актове.

Изменение 15

Предложение за решение
Член 7 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

eа) разработване и актуализиране, в 
сътрудничество с държавите членки, 
на насоки относно подкрепата от 
приемащата държава;

Or. en
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Обосновка

В съответствие с точка 13, буква в) и точка 14, буква а) от заключенията на Съвета 
относно подкрепата от приемащата държава, приети от Съвета по правосъдие и 
вътрешни работи (ПВР) на 2—3 декември 2010 г., Комисията, съвместно с 
държавите членки, разработи Насоки на ЕС за подкрепа от приемащата държава. 
Тези насоки може да е необходимо да бъдат допълнително актуализирани в бъдеще.

Изменение 16

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки работят за 
разработване на модули, по-специално 
за посрещане на приоритетните 
потребности от спасителни операции 
или от подкрепа по Механизма.

1. Държавите членки работят на 
доброволен принцип за разработване на 
модули, по-специално за посрещане на 
приоритетните потребности от 
спасителни операции или от подкрепа 
по Механизма.

Or. en

Обосновка

Доброволният характер на разработването на модулите трябва да бъде ясно посочен. 
Предложеният текст е в съответствие със съществуващото законодателство.

Изменение 17

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на условията за 
определяне на модулите и за 
определяне на общите изисквания за 
тяхното функциониране и 
оперативна съвместимост.

Or. en
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Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква г) от предложението. 
Условията за установяване на модулите и за определяне на общите изисквания за 
тяхното функциониране съставляват обща рамка и не са специфични за определено 
конкретно бедствие; освен това тези разпоредби не са свързани с изпълнението на 
основния акт от държавите членки.  Тези разпоредби са с общ характер и допълват 
основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани актове.

Изменение 18

Предложение за решение
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки предприемат 
необходимите действия за осигуряване 
на подкрепа от приемащата държава за 
постъпващата помощ от другите 
държави членки. 

7. Държавите членки и Комисията 
предприемат необходимите действия за 
осигуряване на подкрепа от приемащата 
държава за помощта.

Or. en

Обосновка

Страните, изпращащи помощ, и Комисията също имат роля за гарантиране на 
гладкото протичане на операциите за готовност и реагиране при бедствия. 
Предложеният текст е в съответствие с определението, използвано в бележка под 
линия 1 от заключенията на Съвета относно подкрепата от приемащата държава, 
приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР) на 2—3 декември 2010 г., 
и Насоките на ЕС за подкрепа от приемащата държава, приети от Комитета по 
гражданска защита.

Изменение 19

Предложение за решение
Член 9 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел установяване на условията за 
ресурсите, които са приложими за 
експерти, модули и други спасителни 
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операции, предоставени от 
държавите членки съгласно 
параграфи 1—4 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква д) от предложението. 
Общите условия за ресурсите, които са на разположение за спасителни операции, 
съставляват обща рамка. Тези разпоредби са с общ характер и допълват основния 
акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани актове. По отношение 
на актовете за изпълнение техният обхват трябва да бъде по-точно определен.

Изменение 20

Предложение за решение
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията определя изискванията по 
отношение на качеството на средствата, 
които ще бъдат определени за 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране. Държавите членки са 
отговорни за гарантиране на тяхното 
качество.

3. Комисията определя изискванията по 
отношение на качеството и 
оперативната съвместимост на 
средствата, които ще бъдат определени 
за Европейския капацитет за спешно 
реагиране. Държавите членки 
гарантират изпълнението на тези 
изисквания.

Or. en

Обосновка

Капацитетите, които ще бъдат определени за Европейския капацитет за спешно 
реагиране, трябва да могат да функционират съвместно; за тази цел Комисията 
следва да определи критерии за оперативна съвместимост.

Изменение 21

Предложение за решение
Член 11 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на:
а) функционирането на Европейския 
капацитет за спешно реагиране 
(EERC) като форма на доброволно 
обединяване;
б) целите на капацитета съгласно 
параграф 2 от този член;
в) изискванията за оперативна 
съвместимост и качество съгласно 
параграф 3 от този член; както и
г) процедурата за сертифициране и 
регистриране на капацитетите 
съгласно параграф 4 от този член.

Or. en

Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква е) от предложението. 
Подробностите относно функционирането на EERC, определянето на целите на 
капацитета и установяването на изискванията за оперативна съвместимост и 
качество, както и относно процедурата за сертифициране и регистриране на 
капацитетите съставляват обща рамка. Тези разпоредби са с общ характер и 
допълват основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани 
актове. По отношение на актовете за изпълнение техният обхват трябва да бъде по-
точно определен.

Изменение 22

Предложение за решение
Член 11 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел управление на 
процедурата за сертифициране и 
регистриране на капацитетите 
съгласно параграф 4. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 31, 
параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква е) от предложението. 
Подробностите относно функционирането на EERC, определянето на целите на 
капацитета и установяването на изискванията за оперативна съвместимост и 
качество, както и относно процедурата за сертифициране и регистриране на 
капацитетите съставляват обща рамка. Тези разпоредби са с общ характер и 
допълват основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани 
актове. По отношение на актовете за изпълнение техният обхват трябва да бъде по-
точно определен.

Изменение 23

Предложение за решение
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Тези капацитети са част от 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране. Те се предоставят за 
операции за спешно реагиране по 
Механизма по искане на Комисията чрез 
ERC. Когато не се използват в рамките 
на Механизма, тези капацитети остават 
на разположение за националните цели 
на държавите членки, които ги 
управляват.

4. Тези капацитети са част от 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране. Държавите членки, които 
ги управляват, гарантират, че тези 
капацитети се предоставят за 
операции за спешно реагиране по 
Механизма по искане на Комисията чрез 
ERC. Държавите членки, които 
управляват тези капацитети, могат 
да се позоват на всякаква 
непреодолима причина, която би 
могла да ги възпрепятства да 
предоставят тези капацитети при 
конкретна извънредна ситуация, 
единствено в случай на голямо 
бедствие на територията на 
държавата членка или на 
непосредствена заплаха от такова 
бедствие. Когато не се използват в 
рамките на Механизма, тези капацитети 
остават на разположение за 
националните цели на държавите 
членки, които ги управляват.

Or. en
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Обосновка

Средствата, финансирани от ЕС, чието разработване се финансира до 85 % от 
Механизма, следва да продължат да бъдат на разположение за използване от 
Европейския капацитет за спешно реагиране, а на държавите членки, които ги 
управляват, следва да бъде позволено да ги оттеглят от доброволното обединяване на 
капацитети само в случай на извънредна ситуация на тяхната територия.

Изменение 24

Предложение за решение
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определи
посредством актове за изпълнение 
следните условия и ред за 
разработването, управлението, 
поддържането и предоставянето чрез 
Механизма на тези капацитети за 
всички държави членки:

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел да определи условията и реда за 
разработването, управлението, 
поддържането и предоставянето чрез
Механизма на тези капацитети за 
всички държави членки, свързани с:

а) условията и реда за подпомагане на 
държавите членки при разработването 
на капацитети за реагиране, които иначе 
не се предоставят от Европейския 
капацитет за спешно реагиране или не 
се предоставят в достатъчни количества 
от него;

а) подпомагане на държавите членки 
при разработването на капацитети за 
реагиране, които иначе не се 
предоставят от Европейския капацитет 
за спешно реагиране или не се 
предоставят в достатъчни количества от 
него;

б) условията и реда за разработване на 
капацитети за реагиране на равнището 
на ЕС, които да служат като общ буфер 
срещу споделени рискове;

б) разработване на капацитети за 
реагиране на равнището на ЕС, които да 
служат като общ буфер срещу 
споделени рискове;

в) условията и реда за управление и 
поддържане на капацитетите, посочени 
в букви а) и б); 

в) управление и поддържане на 
капацитетите, посочени в букви а) и б); 

г) условията и реда за предоставяне 
чрез Механизма на капацитетите, 
посочени в букви а) и б) за всички 
държави членки.

г) предоставяне чрез Механизма на 
капацитетите, посочени в букви а) и б) 
за всички държави членки.

Or. en

Обосновка

Условията и редът за отстраняване на недостатъците на капацитета, посочени в 
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предложението, съставляват обща рамка и не са специфични за определено 
конкретно бедствие; освен това тези разпоредби не са свързани с изпълнението на 
основния акт от държавите членки. Тези разпоредби са с общ характер и допълват 
основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани актове. С 
това изменение член 30, параграф 1, буква ж) става излишна.

Изменение 25

Предложение за решение
Член 12 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 31, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Условията и редът за отстраняване на недостатъците на капацитета, посочени в 
предложението, съставляват обща рамка и не са специфични за определено 
конкретно бедствие; освен това тези разпоредби не са свързани с изпълнението на 
основния акт от държавите членки. Тези разпоредби са с общ характер и допълват 
основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани актове. С 
това изменение член 30, параграф 1, буква ж) става излишна.

Изменение 26

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) създаване на програма въз основа на 
придобитите поуки по време на 
интервенциите, ученията и обученията, 
проведени в рамките на Механизма, 
включително съответните аспекти на 
превенцията, готовността и реакцията, и 
разпространяване на тези поуки и 
прилагането им по подходящ начин;

г) създаване на програма въз основа на 
придобитите поуки по време на 
интервенциите, ученията и обученията, 
проведени в рамките на Механизма, 
включително съответните аспекти на 
превенцията, готовността и реакцията, и 
разпространяване на тези поуки и 
прилагането им по подходящ начин.
Тази програма също включва, където е 
уместно, поуки, извлечени от 
операции извън територията на 
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Съюза, относно използването на 
връзките и полезните 
взаимодействия между помощта, 
предоставена в рамките на 
Механизма, и хуманитарната 
дейност;

Or. en

Обосновка

Съвместната оценка след бедствия от страна на експерти по хуманитарна помощ и 
експерти по гражданска защита би могла да подобри съгласуваността и 
ефективността на хуманитарната реакция на ЕС.

Изменение 27

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При изпълнение на задачите, 
предвидени в параграф 1, Комисията 
обръща специално внимание на 
нуждите и интересите на 
държавите членки от един и същ 
регион, които са изправени пред 
рискове от бедствия от сходно 
естество.

Or. en

Обосновка

По-силен акцент следва да се постави върху регионалния аспект на Механизма, тъй 
като държавите членки от един и същ регион са предразположени към сходни рискове 
от бедствия.
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Изменение 28

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на целта, 
съдържанието, структурата, 
организацията и целевата група на 
програмата и мрежата за обучение, 
посочени в параграф 1, буква а) от 
този член.

Or. en

Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква з) от предложението. Общата 
рамка за програмите за обучение не е специфична за определено конкретно бедствие; 
освен това тези разпоредби не са свързани с изпълнението на основния акт от
държавите членки. Тези разпоредби са с общ характер и допълват основния акт; 
поради това те трябва да бъдат приети чрез делегирани актове.

Изменение 29

Предложение за решение
Член 15 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на процедурата, която 
трябва да се следва при реагиране в 
случай на големи бедствия в рамките 
на Съюза в рамката, предвидена в 
параграфи 1—6 от този член.

Or. en
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Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква и) от предложението. 
Подробностите относно процедурата за реагиране при голямо бедствие съставляват 
обща рамка и не са специфични за определено конкретно бедствие; освен това тези 
разпоредби не са свързани с изпълнението на основния акт от държавите членки. Тези 
разпоредби са с общ характер и допълват основния акт; поради това те трябва да 
бъдат приети чрез делегирани актове.

Изменение 30

Предложение за решение
Член 16 – параграф 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на процедурата, която 
трябва да се следва при реагиране в 
случай на големи бедствия извън 
Съюза в рамката, предвидена в 
параграфи 1—13 от този член.

Or. en

Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква и) от предложението. 
Подробностите относно процедурата за реагиране при големи бедствия съставляват 
обща рамка и не са специфични за определено конкретно бедствие; освен това тези 
разпоредби не са свързани с изпълнението на основния акт от държавите членки. Тези 
разпоредби са с общ характер и допълват основния акт; поради това те трябва да 
бъдат приети чрез делегирани актове.

Изменение 31

Предложение за решение
Член 17 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на функционирането 
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на експертните екипи и условията за 
подбор, изпращане и освобождаване 
на експертен екип.

Or. en

Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква в) от предложението. 
Начинът на действие („modus operandi“) на експертните екипи съставлява обща 
рамка и не е специфичен за определено конкретно бедствие; освен това тези 
разпоредби не са свързани с изпълнението на основния акт от държавите членки. Тези 
разпоредби са с общ характер и допълват основния акт; поради това те трябва да 
бъдат приети чрез делегирани актове.

Изменение 32

Предложение за решение
Член 18 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на степента на 
подробност на информацията, 
предоставяна и споделяна съгласно 
параграф 1, буква а) от този член, 
както и уточняване на процедурите 
за определяне на транспортните 
ресурси и оборудването съгласно 
параграф 1, букви б) и в) от този член 
и за осигуряване на допълнителни 
транспортни ресурси от Комисията 
съгласно параграф 2 от този член.

Or. en

Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква й) от предложението. 
Подробните мерки относно транспорта съставляват обща рамка и не са специфични 
за определено конкретно бедствие; освен това тези разпоредби не са свързани с 
изпълнението на основния акт от държавите членки. Тези разпоредби са с общ 
характер и допълват основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез 
делегирани актове.
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Изменение 33

Предложение за решение
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовата референтна сума за 
изпълнението на настоящото решение за 
периода 2014—2020 г. възлиза на 
513 000 000 EUR по текущи цени.

1. Финансовата референтна сума за 
изпълнението на настоящото решение за 
периода 2014—2020 г. възлиза на [...] по 
текущи цени.

276 000 000 EUR по текущи цени се 
отпускат по функция 3 „Сигурност и 
гражданство“ на финансовата рамка, а 
237 000 000 EUR по текущи цени — по 
функция 4 „Глобална Европа“.

70 % от тази сума се отпускат по 
функция 3 „Сигурност и гражданство“ 
на финансовата рамка, а 30 % от тази 
сума — по функция 4 „Глобална 
Европа“.

Or. en

Обосновка

Тъй като преговорите относно многогодишната финансова рамка (МФР) са все още в 
ход, включването на каквито и да било цифри относно общия бюджет в 
проектодоклада на този етап изглежда преждевременно. Механизмът следва да бъде 
съсредоточен върху действия в рамките на ЕС и това следва да бъде отразено в 
разпределението на бюджетните ресурси. Поради това се предлага действията в 
рамките на ЕС (финансирани по функция 3) да получат 70 % от бюджета, докато 
действията извън ЕС (финансирани по функция 4) да получат 30 %.

Изменение 34

Предложение за решение
Член 23, параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а с 
цел определяне на допълнителни 
подробности в съответствие с този 
член относно процедурата за искане и 
вземане на решение за отпускане на 
финансова помощ от Съюза за 
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транспорт.

Or. en

Обосновка

Преместване и изменение на член 30, параграф 1, буква й) от предложението. 
Подробните мерки относно транспортните разходи съставляват обща рамка и не са 
специфични за определено конкретно бедствие; освен това тези разпоредби не са 
свързани с изпълнението на основния акт от държавите членки. Тези разпоредби са с 
общ характер и допълват основния акт; поради това те трябва да бъдат приети чрез 
делегирани актове.

Изменение 35

Предложение за решение
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да изпълни настоящото решение, 
Комисията приема годишни работни 
програми в съответствие с
процедурата, посочена в член 31, 
параграф 2, с изключение на дейности в 
областта на реагирането при извънредни 
ситуации, посочени в глава IV, които не 
могат да се прогнозират предварително. 
В тях се определят целите, които следва 
да се постигнат, очакваните резултати, 
методът за изпълнение и техният общ 
размер. В тях се съдържа и описание на 
видовете действия, които да се 
финансират, данни за отпусканите суми 
за всеки вид действие и примерен 
график за изпълнение. В случай на 
безвъзмездни средства в тях са 
включени приоритетите, съществените 
критерии за оценка и максималният 
процент на съфинансиране.

3. За да изпълни настоящото решение, 
на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29а във 
връзка с приемането на годишните
работни програми, с изключение на 
дейности в областта на реагирането при 
извънредни ситуации, посочени в глава 
IV, които не могат да се прогнозират 
предварително. В тях се определят 
целите, които следва да се постигнат, 
очакваните резултати, методът за 
изпълнение и техният общ размер. В тях 
се съдържа и описание на видовете 
действия, които да се финансират, 
данни за отпусканите суми за всеки вид 
действие и примерен график за 
изпълнение. В случай на безвъзмездни 
средства в тях са включени 
приоритетите, съществените критерии 
за оценка и максималният процент на 
съфинансиране.

Or. en
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Обосновка

Годишните работни програми се отнасят до прилагането на Механизма от страна 
на Комисията, а не от държавите членки, като по този начин не са изпълнени 
условията на член 291. Поради това работните програми следва да бъдат приети с 
делегирани актове.

Изменение 36

Предложение за решение
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29а

Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието за приемане на 
делегирани актове, посочено в член 7, 
параграфи 1а и 1б, член 8, параграф 3а, 
член 9, параграф 8а, член 11, параграф 
4а, член 12, параграф 7, член 13, 
параграф 1б, член 15, параграф 6а, 
член 16, параграф 13а, член 17, 
параграф 5а, член 18, параграф 2а, 
член 23, параграф 5а и член 25, 
параграф 3, се предоставя на 
Комисията до 31 декември 2020 г.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, параграфи 1а и 1б, 
член 8, параграф 3а, член 9, параграф 
8а, член 11, параграф 4а, член 12, 
параграф 7, член 13, параграф 1б, член 
15, параграф 6а, член 16, параграф 13а, 
член 17, параграф 5а, член 18, 
параграф 2а, член 23, параграф 5а и 
член 25, параграф 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
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поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегирани 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
7, параграфи 1а и 1б, член 8, параграф 
3а, член 9, параграф 8а, член 11, 
параграф 4а, член 12, параграф 7, член 
13, параграф 1б, член 15, параграф 6а, 
член 16, параграф 13а, член 17, 
параграф 5а, член 18, параграф 2а, 
член 23, параграф 5а и член 25, 
параграф 3, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, 
нито Съветът не са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

С въвеждането на делегирани актове условията, обхватът и срокът на делегирането 
също трябва да бъдат определени в основния акт. Освен това в основния акт трябва 
да се определят условията за оттегляне на делегираните правомощия, 
нотифицирането на делегирания акт и процедурата за представяне на възражения. 
Текстът е в съответствие с „Общото разбиране“ между институциите относно 
делегираните актове.
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Изменение 37

Предложение за решение
Член 30 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема актове за 
изпълнение във връзка със следните 
въпроси:

заличава се

а) функционирането на ERC, както е 
предвидено в член 7, буква а);
б) функционирането на CECIS, както 
е предвидено в член 7, буква б);
в) условията и реда за експертните 
екипи, както е предвидено в член 17, 
включително условията за подбор на 
експерти; 
г) условията за определяне на 
модулите, както е предвидено в член 
8;
д) условията за ресурсите, които са 
на разположение за спасителните 
операции, предвидени в член 9;
е) функционирането на Европейския 
капацитет за спешно реагиране под 
формата на доброволно обединяване 
на средства, както е предвидено в 
член 11;
ж) условията и реда за откриване и 
отстраняване на недостатъци в 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране, както е предвидено в член 
12;
з) условията и реда за програмата за 
обучение, както е предвидено в член 
13;
и) условията и реда за спасителните 
операции на територията на Съюза, 
както е предвидено в член 15, както и 
спасителните операции извън 
територията на Съюза, както е 
предвидено в член 16;
й) условията и реда за транспорта, 
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както е предвидено в членове 18 и 23.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 31, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове и актовете за изпълнение са посочени на съответните им 
места в текста, поради което член 30 от предложението става излишен. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Гражданската защита в Съюза понастоящем се урежда от два правни инструмента: един 
относно общностния механизъм за гражданска защита и един относно свързания с него 
Финансов инструмент, обхващащ периода 2013—2020 г .  Изготвянето на новата 
многогодишна финансова рамка и влизането в сила на Договора от Лисабон 
представляват добър момент за преразглеждане на съществуващата правна рамка. 

Освен промените в институционалната и бюджетната рамка, действителността също 
така призовава за преразглеждане на настоящата система. Броят и сериозността на 
природните и предизвиканите от човека бедствия значително нараснаха през 
последните години, а изменението на климата се очаква да предизвика още по-
екстремни бъдещи бедствия.

Струва си да се отбележи, че въпреки че с Договора от Лисабон беше въведено ново 
правно основание за гражданска защита в член 196 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, понятието за гражданска защита не е определено нито в Договора, 
нито в законодателното предложение. Договорът предоставя имплицитно определение 
само когато става въпрос за „предотвратяване и защита от природни или предизвикани 
от човека бедствия“. Понятието за гражданска защита се тълкува по различен начин в 
различните държави членки с оглед на националните и историческите развития, като 
обхватът му също се развива с течение на времето. Това обаче не изисква хармонизация 
на европейско равнище, тъй като настоящият законодателен акт разглежда 
гражданската защита единствено за целите на сътрудничеството в рамките на 
предложената рамка; той няма (и не може да има) за цел по-нататъшното 
хармонизиране на дейностите по гражданска защита на държавите членки. Причината 
за това е, че гражданската защита остава преди всичко отговорност на държавите 
членки и целта на европейското законодателство може да бъде само подпомагане и 
допълване на действията на държавите членки, както и насърчаване на 
сътрудничеството и съгласуваността.

Това е контекстът, в който е представено законодателното предложение. Докладчикът 
приветства предложението на Комисията относно създаването на Механизъм за 
гражданска защита на Съюза като една много добра основа за по-нататъшна работа и 
предлага набор от изменения за по-нататъшно укрепване на предложението в следните 
направления:

- Въз основа на заключенията на Съвета Комисията и държавите членки вече 
работят в тясно сътрудничество и разработват насоки по различни въпроси. 
Въпреки че тези насоки са с необвързващ характер, тяхното използване е силно 
препоръчително за по-доброто функциониране на Механизма. Докладчикът 
желае да продължи да насърчава съществуващите насоки за оценка на риска и 
картографиране на риска, както и за подкрепа от приемащата държава, както и 
да направи по-ясно позоваването на бъдещите насоки, представени за 
подобряване на сравнимостта на плановете за управление на риска на държавите 
членки, и да приведе определението за подкрепа от приемащата държава в 
съответствие с определението, използвано в насоките на ЕС.
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- Държавите членки от един и същ регион са предразположени към бедствия от 
сходно естество. Въпреки че вече съществуват двустранни и регионални 
споразумения, Механизмът на Съюза също трябва да насърчава по-нататъшното 
регионално сътрудничество в областта на споделянето на знания и добри 
практики, и в програмите за обучение.

- Средствата, финансирани от ЕС, и създаването на Европейския капацитет за 
спешно реагиране (EERC) под формата на доброволно обединяване са основни 
стъпки към по-добра и по-надеждна европейска система за реагиране при 
бедствия. 

За по-доброто функциониране на доброволното обединяване на капацитети 
Комисията следва да определи не само критерии за качество, но също и 
критерии за оперативна съвместимост. 

Освен това трябва да се изясни, че средствата, финансирани от ЕС, чието 
разработване може да бъде финансирано до 100 % от Съюза, следва винаги да 
бъдат на разположение за използване от Европейския капацитет за спешно 
реагиране. Изключение би могло да се направи само когато държавата членка, 
която управлява даденото средство, е изправена пред голямо бедствие. В такъв 
случай отговорността на засегнатата държава членка да защити своя народ и 
територия чрез използване на даденото средство следва да има приоритет пред 
задължението да предостави даденото средство на разположение. С други думи, 
в такъв случай засегнатата държава членка може да се позове на непреодолима 
причина и да оттегли средството от доброволното обединяване на капацитети.

- Някои елементи на предложението на Комисията трябва да бъдат изяснени или 
допълнително подчертани като например доброволният характер на 
разработването на модулите и използването на военни средства като крайно 
средство.

- Важна промяна, въведена с Договора от Лисабон, е замяната на старата система 
на „комитология“ с делегирани актове и актове за изпълнение. В членове 290 и 
291 от Договора за функционирането на Европейския съюз се изяснява, че тези 
актове разглеждат различни нужди и поради това те не са взаимно заменяеми. 

Докладчикът отбелязва, че предложението на Комисията въвежда само актове за 
изпълнение. Поради това докладчикът предлага актовете за изпълнение да бъдат 
заменени с делегирани актове на редица места, където са изпълнени условията 
на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези 
изменения имат за цел не само защита на институционалните права на 
Европейския парламент, но също и гарантиране на законността и 
действителността на тези вторични законодателни актове.

Докладчикът изразява увереност, че предложените изменения ще проправят пътя за 
създаването на един по-надежден Механизъм за гражданска защита на Съюза.


