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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за решение относно Механизъм за гражданска защита на Съюза е 
висококачествен документ, който отчита необходимостта на Европейския съюз от 
превенция и реагиране в тази област. Докладчикът приветства намерението на 
Комисията да свърже Механизма за гражданска защита и финансовия инструмент, в 
един документ, включително прилагането на Механизма, както и че документът беше 
внесен като предложение за решение на Европейския парламент и Съвета. Докладчикът 
особено оценява редицата предложени промени, които въвеждат опростяващи правила 
и процедури за задействане на Механизма, като по този начин се повишава 
ефективността, ефикасността и съгласуваността на реакцията на ЕС при бедствия.

От гледна точка на дейността на комисията по регионално развитие предложенията за 
изменения се съсредоточават преди всичко върху необходимостта от по-тясно 
включване на регионите, градовете и местните общности, тъй като тези независими 
органи играят ключова роля както при превенцията, така и при реагирането на 
извънредни ситуации и не могат да бъдат пренебрегнати. Отново е заявено, че 
основният принцип на гражданската защита би следвало да бъде решаването на 
проблемите на възможно най-ниско равнище. Подчертават се също така специфичните 
потребности на граничните региони, където особено на етап реакция съществува голям 
потенциал за прилагане на засилена съвместна реакция при извънредна ситуация, което 
да позволи координация между трансграничните региони. Поради подобни причини 
становището на комисията по регионално развитие също така допълнително се 
позовава на специфичното положение на най-отдалечените региони, морски басейни, 
острови, планински региони, изолирани или труднодостъпни зони. Особено внимание 
трябва да се отдели на регионите по външните граници на ЕС и най-отдалечените 
региони, като се има предвид повишеният риск от природни и предизвикани от човека 
бедствия и фактът, че там провеждането на спасителни операции е по-трудно в 
сравнение с останалите региони, като често пъти е необходима помощ от трети 
държави.

Би следвало да се вземе предвид и необходимостта от предоставяне на бърза и гъвкава 
помощ при бедствия, които надхвърлят капацитета за реагиране на засегнатите 
държави членки или на органите на техните регионални или местни администрации. 
Следователно във връзка с фондовете на ЕС, също така се отправя призив за по-
ефективно свързване на Механизма за гражданска защита и фонд „Солидарност“, при 
чието прилагане се наблюдава недостатъчна гъвкавост.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в доклада, който ще приеме, следните 
изменения:

Изменение 1
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Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Поради значителното увеличаване на 
броя и сериозността на природните и 
причинените от човека бедствия през 
последните години и предвид това, че 
съществува вероятност бъдещите 
бедствия да бъдат по-драстични и 
комплексни, с по-всеобхватни и 
дългосрочни последици, вследствие по-
специално на изменението на климата и 
на потенциалните взаимодействия 
между няколко природни и 
технологични опасности, все по-голямо 
значение придобива един интегриран 
подход към управлението на бедствията. 
Съюзът следва да подпомага, 
координира и допълва действията на 
държавите членки в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия.

(1) Поради значителното увеличаване на 
броя и сериозността на природните и 
причинените от човека бедствия през 
последните години и предвид това, че 
съществува вероятност бъдещите 
бедствия да бъдат по-драстични и 
комплексни, с по-всеобхватни и 
дългосрочни последици, вследствие по-
специално на изменението на климата и 
на потенциалните взаимодействия 
между няколко природни и 
технологични опасности, все по-голямо 
значение придобива един интегриран 
подход към управлението на бедствията. 
Съюзът следва да подпомага, 
координира и допълва действията на 
държавите членки в областта на 
гражданската защита с оглед 
подобряване ефективността на 
системите за превенция, готовност и 
реагиране при природни и причинени от 
човека бедствия. Възможно е да се 
наложи възприемането на 
интегриран подход за всеки морски 
басейн.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защитата, която трябва да се гарантира 
в рамките на Механизма за гражданска 
защита на Съюза, трябва да включва на 
първо място защита на хората, но и на 
околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички природни и предизвикани 
от човека бедствия, включително 
терористични актове и технологични, 

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

радиологични или екологични 
катастрофи, замърсяване на морската 
среда и извънредни ситуации, свързани 
с остри здравословни проблеми, 
възникнали на територията на Съюза 
или извън нея. При всички тези 
бедствия може да се наложи съдействие 
за гражданска защита и друга спешна 
помощ, за да допълнят капацитета за 
реагиране на засегнатата държава и на 
съответните й компетентни 
публични органи, включително 
регионалните и местните органи, 
които са най-близко до решаването 
на проблемите.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Като допринася за по-нататъшно 
развитие на системите за откриване и 
ранно предупреждаване, Съюзът следва 
да подпомага държавите членки в 
свеждането до минимум на 
необходимото време за реагиране на 
бедствия и за предупреждаване на 
гражданите на ЕС. Тези системи следва 
да отчитат и да се основават на 
съществуващи и бъдещи 
информационни източници и системи;
подчертава значението на тясното 
сътрудничество между ГД 
„Хуманитарна помощ и гражданска 
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защита“ на Комисията и 
националните служби за гражданска 
защита.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Други подготвителни мерки включват 
централизиране на информацията във 
връзка с необходимите медицински 
ресурси и поощряване на използването 
на нови технологии. В съответствие с 
член 346 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
нито една държава членка не може да 
бъде задължавана да предоставя 
информация, чието разкриване счита за 
противоречащо на основните интереси 

Други подготвителни мерки включват 
централизиране на информацията във 
връзка с необходимите медицински 
ресурси и поощряване на използването 
на нови технологии. В съответствие с 
член 346, параграф 1, буква а) от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз нито една държава 
членка не може да бъде задължавана да 
предоставя информация, чието 
разкриване счита за противоречащо на 
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на нейната сигурност. основните интереси на нейната 
сигурност.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. С оглед на това трябва да 
се обърне специално внимание на 
капацитетите за гражданска защита 
в граничните области на държавите 
членки.

Изменение 9

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 

(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 
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подчинени на тяхното ръководство и 
командване.

на държавите членки и са подчинени на 
тяхното ръководство и командване.

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Засиленото сътрудничество следва 
да се базира на структура за гражданска 
защита на Съюза, състояща се от 
Център за спешно реагиране, от 
Европейски капацитет за спешно 
реагиране под формата на доброволно 
обединяване на предварително заделени 

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

от държавите членки капацитети, от 
обучени експерти, от Обща система за 
спешна комуникация и информация, 
управлявана от Комисията, и точки за 
контакт в държавите членки. Тя следва 
да осигури рамка за събиране на 
потвърдена спешна информация, за 
разпространяване на тази информация 
до държавите членки, за 
стандартизиране на системите за 
сигнализиране на държавите членки и 
за споделяне на поуките от 
спасителните операции.

Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 по отношение на 
координацията между 
трансграничните региони, които биха 
могли да бъдат отстранени със средства, 
които да се разработят с подкрепата на 
Съюза и които да се споделят в целия 
ЕС.

Изменение 14

Предложение за решение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Особено внимание трябва да се 
отдели на регионите по външните 
граници на ЕС и най-отдалечените 
региони, предвид повишения риск от 
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природни и предизвикани от човека 
бедствия и факта, че там 
спасителните операции са по-трудни 
в сравнение с останалите региони, 
като често пъти е необходима помощ 
от трети държави.

Изменение 15

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 16

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Достъпът във всички региони на 
ЕС до транспорт и наличието на 
адекватни транспортни средства трябва 
да се подобрят с оглед подпомагане 
развитието на способността за бързо 
реагиране на равнището на ЕС. Съюзът 
следва да подкрепя и допълва усилията 
на държавите членки, като улеснява 
обединяването на транспортните 
ресурси на държавите членки и 
допринася, когато е необходимо, за 
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транспортни средства при спазване на 
определени критерии.

финансирането за допълнителни 
транспортни средства при спазване на 
определени критерии.

Изменение 17

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Спасителните операции следва да 
се координират изцяло in situ, за да се 
постигне максимална ефективност и да 
се осигури достъп до пострадалото 
население. Комисията следва да 
предоставя подходяща логистична 
подкрепа за изпратените експертни 
екипи.

(17) Спасителните операции следва да 
се координират изцяло in situ, за да се 
постигне максимална ефективност и да 
се осигури достъп до пострадалото 
население. Комисията следва да 
предоставя подходяща логистична 
подкрепа за изпратените експертни 
екипи и за логистичното разполагане 
на доброволческите екипи в отговор 
на извънредни ситуации в изолирани 
или труднодостъпни зони.

Изменение 18

Предложение за решение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Помощта и подкрепата от 
Европейския съюз за превенция на 
бедствия, за възстановяване и 
реагиране, е от особено значение в 
изолираните или по-отдалечените 
региони, които са изправени 
непрекъснато пред затруднения от 
гледна точка на достъпността и 
наличните човешки и материални 
ресурси, по-уязвими са на риск от 
природни бедствия и въздействието 
върху тях на последиците от такива 
бедствия е по-тежко, какъвто е 
случаят с най-отдалечените региони.
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Изменение 19

Предложение за решение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) В резултат на своето 
геостратегическо местоположение, 
както се посочва в съобщението на 
Комисията от 26 май 2004 г., 
озаглавено „По-тясно 
сътрудничество за най-отдалечените 
региони“, и доклада на Michel Barnier 
от януари 2006 г., озаглавен 
„EuropeAid“, най-отдалечените 
региони следва да бъдат ясно 
включени в плановете за управление 
на риска на държавите членки и да 
имат предимство при изграждането 
на модулите за подготовка и 
координация на спасителните 
операции в специфичната за тях 
географска среда.

Изменение 20

Предложение за решение
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Би следвало да се вземе предвид и 
необходимостта от предоставяне на 
бърза и гъвкава помощ при бедствия, 
които надхвърлят възможностите за 
реагиране на засегнатата държава 
членка или на органите на нейната 
регионална или местна 
администрация. Във връзка с това 
следва да се подчертае 
възможността за използване на 
финансови средства от фонд 
„Солидарност“, чиято помощ е 
предназначена за държави членки и 
присъединяващи се държави, които са 
засегнати от големи природни 
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бедствия, и чието прилагане следва да 
бъде по-ефективно свързано с 
функционирането на Механизма за 
гражданска защита. 

Изменение 21

Предложение за решение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите на настоящото решение не могат 
да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки и поради 
това от съображения, свързани с мащаба 
или въздействието на предложените 
действия, и като се отчитат ползите от 
действието на Механизма за намаляване 
на загубите на човешки живот и 
вредите, могат да бъдат постигнати по 
по-добър начин на равнището на ЕС.
Ако сериозни извънредни ситуации 
затруднят капацитета за реагиране на 
засегната държава членка, тя следва да 
може да използва Механизма, за да 
допълни собствените си ресурси за 
гражданска защита и другите си ресурси 
за реагиране при извънредни ситуации.
Поради това Европейският съюз може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигането на тази 
цел.

Основният принцип на гражданската 
защита следва да бъде решаването на 
проблемите на възможно най-ниско 
равнище. Целите на настоящото 
решение обаче в случай на по-големи 
операции не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен от държавите 
членки и поради това от съображения, 
свързани с мащаба или въздействието на 
предложените действия, и като се 
отчитат ползите от действието на 
Механизма за намаляване на загубите на 
човешки живот и вредите, могат да 
бъдат постигнати по по-добър начин на 
равнището на ЕС. Ако сериозни 
извънредни ситуации затруднят 
капацитета за реагиране на засегната 
държава членка, тя следва да може да 
използва Механизма, за да допълни 
собствените си ресурси за гражданска 
защита и другите си ресурси за 
реагиране при извънредни ситуации.
Поради това Европейският съюз може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигането на тази 
цел.

Изменение 22
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Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 23

Предложение за решение
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 24

Предложение за решение
Член 1 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 25

Предложение за решение
Член 1 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 26

Предложение за решение
Член 1 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Настоящото решение не се прилага за 
действия, провеждани съгласно 
[Регламент (ЕО) № 1717/2006; 
Регламент (ЕО) № 1257/96; Регламент
(ЕО) № 1406/2002 [и законодателството 
на Съюза относно програми за действие 
в областта на здравето, вътрешните 

7. Настоящото решение не се прилага за 
действия, провеждани съгласно 
[Регламент (ЕО) № 1717/2006;  
Регламент (ЕО) № 1257/96; Регламент
(ЕО) № 1406/2002 [и законодателството 
на Съюза относно програми за действие 
в областта на здравето, вътрешните 
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работи, правосъдието]. работи, правосъдието] и други 
несвързани правни разпоредби на 
Съюза.

Изменение 27

Предложение за решение
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В настоящото решение се вземат под 
внимание специалните потребности на 
изолираните, най-отдалечените, 
трансграничните и други региони или 
острови на Съюза в случай на бедствие.
В тези региони е възможно да се 
наложи възприемането на 
интегриран подход за всеки морски 
басейн, с цел да се осигурят най-
добрите възможни взаимодействия.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) постигане на високо ниво на защита 
срещу бедствия чрез предотвратяване 
или намаляване на техните въздействия
и чрез насърчаване на култура на 
превенция;

a) постигане на високо ниво на защита 
срещу бедствия чрез предотвратяване 
или намаляване на техните въздействия,
чрез насърчаване на култура на 
превенция и чрез подобряване на 
сътрудничеството между 
гражданската защита и други
компетентни служби;

Изменение 29

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) напредъка при подобряване на 
реакцията при бедствия, измерван със 
скоростта и степента на координация на 
спасителните операции в рамките на 
Механизма и адекватността на 
предоставената помощ спрямо 
потребностите по места.

в) напредъка при подобряване на 
реакцията при бедствия, измерван със 
скоростта и степента на координация на 
спасителните операции и службите в 
рамките на Механизма и адекватността 
на предоставената помощ спрямо 
потребностите по места.

Изменение 30

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. „голямо бедствие“ означава
елементарно събитие, което поради 
необичайния си мащаб е застрашило 
живота и имуществото или което ще 
ги застраши в непосредствено бъдеще, 
за борбата с което ресурсите на 
засегнатата държава членка са 
недостатъчни и в резултат на което
може да бъде поискана помощ по 
Механизма;

Изменение 31

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

и с оглед определяне на рамка за 
интегриране на инструментите за 
управление на риска от различни 
сектори или специфични инструменти 
за определена опасност в общ цялостен 
план;

Изменение 32

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 33

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) предприема действия за подобряване 
на базата от знания относно рисковете 
от бедствия и улеснява споделянето на 
знания, най-добри практики и 
информация, както на европейско 
равнище, така и между държавите 
членки на макро- или подрегионално 
равнище, когато териториите са 
изправени пред сходни рискове от 
бедствия;

Изменение 34

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква г)



AD\914911BG.doc 21/31 PE494.684v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 35

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 36

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) повишава осведомеността относно 
значението на превенцията на рисковете 
и оказва подкрепа на държавите членки 
при публикуването на информация,
обучението и повишаването на 
осведомеността;

д) повишава осведомеността относно 
значението на превенцията на рисковете 
и оказва подкрепа на държавите членки
и на регионалните, и местните 
органи при публикуването на 
информация, обучението и 
повишаването на осведомеността;

Изменение 37
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) повишава осведомеността относно 
значението на превенцията на рисковете 
и оказва подкрепа на държавите членки
при публикуването на информация, 
обучението и повишаването на 
осведомеността;

д) повишава осведомеността относно 
значението на превенцията на рисковете 
и оказва подкрепа на държавите членки
във връзка с предоставянето на 
публична информация, обучението и
чувствителността, и повишаването 
на осведомеността;

Изменение 38

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) насърчава използването на 
фондове на Съюза за устойчива 
превенция на бедствия и поощрява 
държавите членки и регионите да се 
възползват от тези възможности за 
финансиране;

Изменение 39

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) отбелязва особената уязвимост 
на регионите въз основа на член 349 
от Договора.

Изменение 40

Предложение за решение
Член 6 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С цел осигуряване на ефективно 
сътрудничество в рамките на 
Механизма държавите членки, след 
провеждането на консултации със 
своите компетентни публични 
органи, включително регионалните и 
местните органи, съобщават на 
Комисията своите планове за 
управление на риска. Подчертава 
помощта, която следва да бъде 
предоставяна на най-отдалечените, 
островните, трансграничните и 
планинските региони, които често не 
разполагат с подходящи ресурси, с 
които бързо да реагират при 
бедствия.

Изменение 41

Предложение за решение
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При плановете за управление на риска 
се вземат под внимание рисковете от 
големи природни и предизвикани от 
човека бедствия, анализирани в
националните оценки на риска и други 
съответни рискове на национално или 
на подходящо поднационално равнище
и следва да бъдат съгласувани с други 
съответни планове в държавата
членка.

Изменение 42

Предложение за решение
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

се вземат под внимание националните 
оценки на риска и други съответни 
оценки на риска и следва да бъдат 
съгласувани с други съответни планове, 
които са в сила в съответната държава 
членка. Държавите членки трябва да 
разработят стратегия за 
координиране на планирането на 
управлението на риска в 
трансгранични региони. 

Изменение 43

Предложение за решение
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 44

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 45

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съдействие за разработването на 
системи за откриване, ранно 
предупреждение и сигнализиране за 
бедствия, за да се осигури възможност 
за бързо реагиране и да се насърчат 
взаимовръзките между тях и с ERC и 
CECIS. Тези системи отчитат и 
доразвиват съществуващите и бъдещите 
източници и системи за информация, 
мониторинг и откриване;

в) съдействие за разработването на 
системи за откриване, ранно 
предупреждение и сигнализиране за 
бедствия и стандартизиране на 
кодовете за сигнализация, за да се 
осигури възможност за бързо реагиране 
и да се насърчат взаимовръзките между 
тях и с ERC и CECIS. Тези системи 
отчитат и доразвиват съществуващите и 
бъдещите източници и системи за 
информация, мониторинг и откриване;

Изменение 46

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква г) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

оценка на потребностите в държавата, 
поискала помощ,

оценка на потребностите в държавата
или региона, поискал(а) помощ,

Изменение 47

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква г) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

улесняване, когато е необходимо, на 
координацията на спешните спасителни 
операции на място и ако е нужно и 
подходящо, съгласуване с 
компетентните органи на държавата, 
поискала помощ,

улесняване, когато е необходимо, на 
координацията на спешните спасителни 
операции на място и ако е нужно и 
подходящо, съгласуване с 
компетентните национални или 
регионални органи на държавата, 
поискала помощ,

Изменение 48

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) създаване и поддържане на капацитет 
за осигуряване на логистична помощ и 
подкрепа за експертните екипи, модули 
или други капацитети, мобилизирани по 
Механизма, както и за други участници 
на място;

д) създаване и поддържане на капацитет 
за осигуряване на логистична помощ и 
подкрепа за експертните екипи, модули 
или други капацитети, мобилизирани по 
Механизма, както и за други участници 
на място и доброволчески групи в 
изолирани или труднодостъпни 
райони;

Изменение 49

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) държавите членки идентифицират и 
картографират основните налични 
капацитети, които могат да бъдат 
предоставени за реагиране в рамките на 
Механизма, по тези сценарии и 
уведомяват Комисията за тях;

б) държавите членки, в 
сътрудничество със своите региони,
идентифицират и картографират 
основните налични капацитети, които 
могат да бъдат предоставени за 
реагиране в рамките на Механизма, по 
тези сценарии и уведомяват Комисията 
за тях;

Изменение 50

Предложение за решение
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и държавите членки 
определят и осигуряват синергии между 
помощта в натура и помощта, 
предоставена чрез финансиране на 
хуманитарна помощ, от Съюза и 
държавите членки при планирането на 
операции за реагиране извън ЕС.

2. Комисията и държавите членки 
определят и осигуряват синергии между 
помощта в натура и помощта, 
предоставена чрез финансиране на 
хуманитарна помощ, от Съюза и 
държавите членки при планирането на 
операции за реагиране извън ЕС и 
осигуряват интегрирането на най-
отдалечените региони, когато тези 
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планове включват тяхната 
територия.

Изменение 51

Предложение за решение
Член 11 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В случай на използване 
капацитетите остават под 
командването и ръководството на
държавите членки. Координирането на 
различните капацитети се извършва 
от Комисията чрез Центъра за 
спешно реагиране. Капацитетите 
остават на разположение за 
националните цели на държавите 
членки, когато не се използват за 
операции по Механизма.

7. Средствата за реагиране, които 
държавите членки предоставят на 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране, остават по всяко време на
разположение за националните цели на 
държавите членки.

Изменение 52

Предложение за решение
Член 12 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) помощ за държави членки за 
подобряване на достъпността в 
региони, изложени на по-голям риск 
от извънредни ситуации.

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изготвяне на програма и мрежа за 
обучение на персонал за гражданска 

a) изготвяне на програма и мрежа за 
обучение на персонал за местна и 
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защита и друг персонал за управление 
на извънредни ситуации в областта на 
превенцията, готовността и реагирането 
при бедствия с цел повишаване на 
координацията, съвместимостта и 
взаимната допълняемост между 
модулите и другите капацитети, 
посочени в членове 8, 9 и 11, както и 
чрез подобряване на компетентността на 
експертите, посочени в член 7, буква г).
Програмата включва общи курсове, 
обучения и система за обмен на 
експерти, позволяваща 
командироването на лица в други 
държави членки;

регионална гражданска защита и друг 
персонал за управление на извънредни 
ситуации в областта на превенцията, 
готовността и реагирането при бедствия 
с цел повишаване на координацията, 
съвместимостта и взаимната 
допълняемост между модулите и 
другите капацитети, посочени в членове 
8, 9 и 11, както и чрез подобряване на 
компетентността на експертите, 
посочени в член 7, буква г). Програмата 
включва общи курсове, обучения и 
система за обмен на експерти, 
позволяваща командироването на лица в 
други държави членки;

Изменение 54

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 в рамките на и извън 
Съюза, 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;

Изменение 55

Предложение за решение
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Финансовата референтна сума за 
изпълнението на настоящото решение за 
периода 2014—2020 г. възлиза на
400.000.000 EUR по текущи цени.
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Изменение 56

Предложение за решение
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Финансовата референтна сума за 
изпълнението на настоящото решение за 
периода 2014—2020 г. възлиза на 
513 000 000 EUR по текущи цени. В 
тази рамка бюджетните средства за 
операции в рамките на, както и за 
операции извън ЕС ще бъдат 
определяни/заделяни според 
възникващите нужди.

Изменение 57

Предложение за решение
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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“.

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

Изменение 58

Предложение за решение
Член 20 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информираност, образование и 
повишаване на осведомеността на 
обществеността, както и свързаните с 
това дейности по разпространение, с 
оглед свеждане до минимум на 
въздействието на бедствията върху 
гражданите на ЕС и подпомагането им 
да се защитават по-ефективно;

г) информираност, образование и 
повишаване на осведомеността на 
обществеността, както и свързаните с 
това дейности по разпространение, с 
оглед свеждане до минимум на 
въздействието на бедствията върху 
гражданите на ЕС и подпомагането им 
да се защитават по-ефективно и по 
устойчив начин;
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Изменение 59

Предложение за решение
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, за които се получава 
финансиране по линия на настоящото 
решение, не се подпомагат от други 
финансови инструменти на Съюза.

Действията, за които се получава 
финансиране по линия на настоящото 
решение, не се подпомагат от други 
финансови инструменти на Съюза, 
освен в случаите на действия за 
оказване на помощ при бедствия в 
най-отдалечени региони и региони с 
неблагоприятни географски и 
демографски характеристики, като 
островни, планински или слабо 
населени региони.
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