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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приканва Комисията при разработването на реакция на ЕС при бедствия да вземе 
предвид клаузата за солидарност и разпоредбите за прилагането й, които трябва да 
бъдат приети спешно и които ще осигурят по-ефективна и последователна реакция 
при бедствия във и извън Европейския съюз;

2. изтъква, че сегашната система на координация в зависимост от възникналите 
събития не може да гарантира подходяща и достатъчна помощ в случай на бедствие 
и че съществува възможност за подобряване на общата ефективност, ефикасност, 
съгласуваност и видимост на предоставяната помощ; счита, че е необходимо 
преминаване към система на предварително планиране, изискваща подготовката на 
референтни сценарии за основните видове бедствия във и извън ЕС, и че трябва да 
се установят наличните и необходимите ресурси и да се определи предназначението 
им; счита, че също така е от значение установяването на недостатъците по 
отношение на ресурсите и изясняването на въпроса как точно ЕС би могъл да даде 
своя принос към усилията на държавите-членки за подобряване на готовността им; 
изразява становището, че по-ефективното използване на наличните ресурси ще 
предотврати създаването на допълнителна финансова и административна 
бюрокрация, преди всичко в рамките на регионалната и местната администрация;

3. подкрепя предложението на Комисията за създаването на капацитет на ЕС за 
спешно реагиране, включително договорености за гарантиране на по-добра 
предвидимост на наличността на ключови средства на държавите-членки, наред с 
другото чрез създаване на резерв от предварително набелязани средства, които да 
могат да бъдат предоставяни в рамките на предварително уговорени срокове за 
реагиране и разполагани на доброволни начала от държавите-членки, които да
предоставят тези средства на доброволен принцип за операциите на ЕС за 
предоставяне на помощ при бедствия на територията на Съюза и извън него на 
национално, регионално и местно равнище; изразява становището, че по този начин, 
както и чрез оказване на помощ на хората, засегнати от природни бедствия, като 
например големи пожари, наводнения, земетресения, изригване на вулкани, урагани 
и приливни вълни, както и при произшествия по море, разлив на нефт или ядрени 
рискове, европейската добавена стойност на операциите на ЕС ще бъде значително 
повишена;

4. призовава Комисията да се стреми към участие на ЕС чрез предоставянето на 
ресурси, капацитет и координационни действия във връзка с бедствия в ЕС, които 
засягат пряко неговите граждани и, следователно, данъкоплатците в ЕС;

5. във връзка с това отправя отново призива си за използване на наличните ресурси на 
ЕС като фонд „Солидарност“ на ЕС; настоятелно призовава Комисията да представи 
ново предложение, което да дава възможност за постигане на по-голяма гъвкавост 
на фонд „Солидарност“ на ЕС и за опростяване на административните му правила, 
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като същевременно се отчита първоначалната му цел „да позволи да се взема бързо 
решение за ангажиране и мобилизиране на конкретни финансови средства 
възможно най-бързо“; изразява становището, че такова опростяване на 
административните процедури би ускорило изплащането на средства от фонд 
„Солидарност“, като по този начин се гарантира, че нуждаещите се получават 
средствата незабавно;

6. изразява становището, че усилията следва да се насочат основно към пълното и 
навременно използване на наличните финансови ресурси, както и към 
опростяването на всички административни процедури, свързани с мобилизирането 
на тези ресурси; счита, че трябва да бъдат предприети мерки и с цел да се гарантира, 
че хората, засегнати от бедствия, получават незабавно спешна хуманитарна помощ; 

7. припомня, че Договорът от Лисабон въведе концепцията за териториално 
сближаване и разшири обхвата на принципа на субсидиарност върху регионалните 
и местните органи и че във връзка с това всяка оценка на реакцията на ЕС при 
бедствия следва да отчита ключовата роля на тези органи в цикъла на управление на 
бедствия, особено като се има предвид, че в много държави-членки законодателните 
правомощия се упражняват на местно или регионално равнище; призовава 
Комисията да намери нови и новаторски начини за предоставяне на пряко 
подпомагане на регионалните и местните органи;

8. подкрепя усилията на Комисията за включване на аспектите на предотвратяването в 
договореностите относно реакцията при бедствия от самото начало; ето защо 
отбелязва, че регионалните и местните органи играят основна роля при 
предотвратяването на бедствия чрез прилагането на стратегии за предотвратяване 
на риска на териториално равнище, включително съвместни операции с участието 
на екипи от различни държави; 

9. посочва, че определени райони, като например крайбрежни, островни и планински 
райони, са изключително уязвими поради географското си положение, и призовава 
да се отдели специално внимание на тези райони;

10. изразява становището, 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; счита, че 
предотвратяването е един от най-ефективните начини за осигуряване на защита, 
намаляване на последиците от бедствия и на тяхното въздействие, който позволява 
намаляване на разходите; в тази рамка призовава за насърчаване на образованието 
относно предотвратяването на бедствия, за инвестиране в предотвратяването на 
бедствия и на изменението на климата, за по-ефективни превантивни политики и 
подходящо законодателство в областта на управлението на водните ресурси и 
ефективното управление на риска, както и за стриктно наблюдение на прилагането 
на регионално и местно равнище на Директивата за наводненията, която ще играе 
централна роля в бъдеще при предотвратяването на бедствия в райони, застрашени 
от наводнения;

11. счита, че следва да се отдели специално внимание на крайно отдалечените райони и 
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на отвъдморските страни и територии, както и на ролята, която тяхното географско 
положение би могло да играе за улесняване предоставянето на помощ на 
засегнатите страни в тяхна близост и за допълнително укрепване на реакцията на 
ЕС при бедствия;

12. отбелязва ключовата роля на регионалните и местните органи, които са на предна 
линия в случаи на бедствия, особено в случаи на трансгранични бедствия, и чието 
участие може да повиши видимостта на ЕС сред неговите граждани; ето защо 
призовава Комисията да осигури включването от страна на държавите-членки на 
ранен етап на регионалните и местните органи в изграждането на реакцията при 
бедствия, като се базират на използвания в областта на политиката на сближаване 
модел на многостепенно управление и следват комуникационна стратегия, която е 
от полза за всички участници в механизма за реакция при бедствия;

13. подчертава значението на ангажимента на ЕС за обмена на най-добри практики и за 
подкрепа на мерките, предприети от държавите-членки, особено когато няколко 
държави-членки са засегнати от едно и също бедствие; по тази причина призовава за 
използването на ценния опит, придобит в тази област чрез проекти, осъществени в 
миналото в рамките на инициативата на Общността INTERREG;

14. счита, че по-нататъшното използване на възможностите, предлагани в рамките на 
целта за европейско териториално сътрудничество е от изключително голямо 
значение; във връзка с това счита, че Европейската група за териториално 
сътрудничество може да представлява важен инструмент за по-нататъшното 
укрепване на транснационалното, трансграничното и междурегионалното 
сътрудничество дори и със страни, които не са държави-членки на ЕС; оценява 
развитието на междурегионалното трансгранично сътрудничество като 
доказателство за особено важния принос на регионите по отношение на бързото 
оказване на помощ с цел гражданска защита; счита, че това ползотворно 
сътрудничество включва, наред с другото, общата цел за картографиране на 
рисковете и оценяване на потенциалните опасности и че именно в тази област ЕС 
може да даде своя ценен и видим принос за още по-ефективно и по-ефикасно 
сътрудничество, преди всичко чрез подобряване на координацията;

15. отбелязва, че европейските региони, разположени на външните граници на ЕС, 
може да бъдат засегнати от бедствия, възникващи в региони, които са част от трети 
държави, като в този случай намесата е още по-трудна; предлага да се разработят 
специфични мерки в подкрепа на тези региони и да се отдели специално внимание 
на бедствията, причинени от хора или от промишлени аварии, които изискват 
различни стратегии; 

16. отбелязва, че в Европейската година на доброволческата дейност оказването на 
подкрепа на страните, които се стремят да насърчават такива дейности и 
организации, би имало символичен характер и би било целесъобразно;

17. призовава за цялостна комуникационна стратегия, в която са обхванати всички 
институции на ЕС и държави-членки и която насърчава ролята им при 
предотвратяването и управлението на бедствия, така че да повишат цялостната 
видимост на европейските мерки.
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