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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за решение относно механизъм за гражданска защита на Съюза е
качествена основа, която отчита нуждите на Съюза от превенция и реакция в тази 
област. Докладчикът приветства намерението на Комисията да свърже механизма за 
гражданска защита и финансовия инструмент, включително прилагането в един 
документ, 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 органи на 
самоуправление играят ключова роля както при превенцията, така и при реакцията на 
извънредни ситуации и не могат да бъдат пренебрегнати. 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. Във връзка с европейските фондове същевременно се отправя 
призив и за по-ефективно свързване на механизма за гражданска защита и фонд 
„Солидарност“, при чието прилагане се наблюдава недостатъчна гъвкавост.

Докладчикът също така препоръчва преглед на член 11, в който Комисията предлага 
създаването на „Европейски капацитет за спешно реагиране“, и на произтичащия от 
него член 12, наред с другото и тъй като никъде в предложението това понятие не е 
дефинирано. Според докладчика основната разлика между използването на система от 
модули или на заделен от държавите членки европейски капацитет при реакцията на 
извънредни ситуации е единствено във въпроса кога държавите членки могат и кога 
трябва да изпратят национални ресурси в засегнатите области. В рамките на Договора 
от Лисабон е ясно посочено, че Съюзът има правомощия да извършва дейности, с които 
подкрепя, координира или допълва дейностите на държавите членки, въпреки това в 
параграф 6 на член 11 се изисква такава дейност  Този факт носи със себе си и редица 
финансови аспекти и аспекти, свързани със сигурността, включително необходимостта 
от изясняване как и в каква степен Съюзът ще подкрепя финансово този „европейски 
капацитет“. По тези причини изглежда по-подходящо да се запази настоящата система 
от модули, която дава възможност на държавите членки на доброволен принцип да 
решат кога и къде да допринесат за реакцията на тежка извънредна ситуация извън 
тяхната територия, и кога Комисията подкрепя или координира сътрудничеството 
между държавите членки чрез изключително добре работещия Център за наблюдение и 
информация.

Друга специфична тема е въпросът за представянето на национални кризисни планове, 
като докладчикът се опасява от прекомерно нарастване на административната тежест и 
от риска, свързан със свободното боравене с чувствителни данни, свързани със 
сигурността. По тази причина предлага държавите членки да предоставят на Комисията 
списък с националните рискове и системата от мерки за тяхното предотвратяване и 
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преодоляване, вместо да й предоставят своите кризисни или каквито и да са други 
планове, за които се отнасят правилата относно класификацията за сигурност. 

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

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, 
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.

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, 
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 отговорни публични 
органи, включително регионалните и 
местните органи, които са най-
близко до решаването на проблемите.

Or. cs
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. Изготвянето на 
списъци с рисковете и предлагането 
на мерки за тяхното преодоляване, 
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.

Or. cs

Изменение 3

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.

Or. cs

Изменение 4

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 е 
необходимо да се обърне специално 
внимание на капацитета за 
гражданска защита в граничните 
области на държавите членки.

Or. cs

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът следва да позволи да се 
мобилизират спасителните екипи и 
да улесни тяхната координация. 
Засиленото сътрудничество следва да 
се базира на структура за гражданска 

заличава се
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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.

Or. cs

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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, и да се
установят рисковете и да се 
определят мерките за тяхното 
преодоляване. Описът на рисковете
може да бъде използван и за да се 
установи дали съществуват недостатъци 
в наличните в държавите членки 
капацитети за реагиране при извънредни 
ситуации
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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.

Or. cs

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Наличието на адекватни транспортни 
средства и инфраструктура 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.

Or. cs

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се смята за подходящо 
използването на военни сили при 
операции за гражданска защита, 
сътрудничеството с военните власти ще 

Когато се смята за подходящо 
използването на военни сили при 
операции за гражданска защита, 
сътрудничеството с военните власти ще 
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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.

следва условията и реда, и процедурите, 
установени от Съвета или неговите 
компетентни органи, за предоставянето 
на военни сили на разположение на 
Механизма във връзка със защитата на 
цивилното население.

Or. cs

Изменение 9

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 финансова помощ при 
бедствия, които надхвърлят 
възможностите на засегнатите 
държави членки, в случай на нужда на 
техните регионални или местни 
органи. 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 
бедствия, и чието прилагане следва да 
бъде по-ефективно свързано с 
функционирането на механизма за 
гражданска защита.

Or. cs
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Изменение 10

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 би следвало 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.

Or. cs
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Изменение 11

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
последиците 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.

Or. cs

Изменение 12

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 
работи, правосъдието].

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 
работи, правосъдието] и други 
несвързани правни разпоредби на 
Съюза.

Or. cs
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Изменение 13

Предложение за решение
Член 4 – 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 
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;

9. „списък с рисковете и мерки за 
тяхното преодоляване“ 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 оглед определяне на 
рамка за интегриране на инструментите 
за управление на риска от различни 
сектори или специфични инструменти 
за определена опасност в общ цялостен
списък с рисковете и мерки за 
тяхното преодоляване;

Or. cs

Изменение 14

Предложение за решение
Член 5 – 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) подкрепя разработването на списък с 
рисковете и мерки за тяхното 
преодоляване на държавите членки, 
включително насоки относно тяхното 
съдържание;

Or. cs
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Изменение 15

Предложение за решение
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Планове за управление на риска Списък с рисковете и мерки за 
тяхното преодоляване

Or. cs

Изменение 16

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

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
предоставят на Комисията списък с 
националните рискове и мерки за 
тяхното преодоляване.

Or. cs

Изменение 17

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 

заличава се
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съответната държава-членка.

Or. cs

Изменение 18

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.

3. Държавите членки гарантират, че
списъците с рискове ще са готови и ще 
са представени на Комисията в своя 
най-актуален вид най-късно до края на 
2016 г.

Or. cs

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Комисията в сътрудничество с 
държавите членки изготвя примерни 
сценарии за бедствията на територията 
на Съюза и извън него, като взема 
предвид плановете за управление на 
риска, посочени в член 6;

a) Комисията в сътрудничество с 
държавите членки изготвя примерни 
сценарии за бедствията на територията 
на Съюза, като взема предвид
списъците с рискове и мерките за 
тяхното преодоляване, посочени в 
член 6;

Or. cs
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Изменение 20

Предложение за решение
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейски капацитет за спешно 
реагиране

заличава се

1. Създава се Европейски капацитет 
за спешно реагиране под формата на 
доброволно обединяване на средства 
за реагиране, предварително заделени 
от държавите-членки.
2. Въз основа на примерните сценарии 
Комисията в сътрудничество с 
държавите-членки определя видовете 
и броя на средствата, които са 
необходими за Европейския 
капацитет за спешно реагиране 
(наричани по-долу „цели на 
капацитета“).
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.
4. Комисията установява и управлява 
процедура за сертифициране и 
регистриране на капацитетите, 
които държавите-членки 
предоставят на Европейския 
капацитет за спешно реагиране.
5. Държавите-членки доброволно 
определят и регистрират 
капацитети, които предоставят за 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране. Регистрацията на 
многонационални модули, 
предоставени от две или повече 
държави-членки, се предприема 
съвместно от всички съответни 
държави-членки.
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6. Капацитетите, регистрирани в 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране, се предоставят за 
операции за спешно реагиране по 
Механизма по искане на Комисията 
чрез ERC. Държавите-членки 
информират Комисията във 
възможно най-кратък срок за каквито 
и да е непреодолими причини, които 
ги възпрепятстват да предоставят 
капацитетите при конкретна 
извънредна ситуация.
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.
8. Държавите-членки и Комисията 
гарантират подходяща видимост на 
интервенциите на Капацитета на ЕС 
за спешно реагиране.

Or. cs

Изменение 21

Предложение за решение
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отстраняване на недостатъците на 
капацитета

заличава се

1. Комисията следи напредъка към 
постигане целите на капацитета и в 
сътрудничество с държавите-членки 
идентифицира недостатъци в 
Европейския капацитет за спешно 
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реагиране.
2. Комисията оказва подкрепа на 
държавите-членки за преодоляване на 
недостатъците в капацитета и за 
отстраняване на тези недостатъци 
по най-подходящия и ефективен от 
гледна точка на разходите начин, 
включително чрез:
a) 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) изграждане на капацитети за 
реагиране на равнището на ЕС, 
когато това е по-ефективно от 
гледна точка на разходите, които 
капацитети могат да служат като 
общ буфер срещу споделените рискове.
3. Всички капацитети, разработени в 
съответствие с настоящия член, се 
контролират и управляват от 
заинтересованите държави-членки. 
Комисията изготвя образци на 
споразумения между Комисията и 
участващите държави-членки. 
Държавите-членки, които 
управляват капацитетите, 
отговарят за тяхното регистриране 
в съответствие с националните 
процедури.
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.
5. Държавите-членки и Комисията 



PE494.684v01-00 18/19 PA\911347BG.doc

BG

осигуряват достатъчна видимост по 
отношение на осигурените 
капацитети в съответствие с 
настоящия член.
6. Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета всеки две години 
за напредъка по отношение на 
постигане на целите на капацитета 
и оставащите недостатъци в 
Европейския капацитет за спешно 
реагиране.
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:
a) 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;
б) условията и реда за 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);
г) условията и реда за предоставяне 
чрез Механизма на капацитетите, 
посочени в букви а) и б) за всички 
държави-членки.
8. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 31, параграф 2.

Or. cs
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Изменение 22

Предложение за решение
Член 19 – параграф 1 – алинея 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
455 000 000 EUR по текущи цени.

Or. cs

Изменение 23

Предложение за решение
Член 21 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изготвяне на планове за управление 
на риска и преглед на рисковете за 
целия ЕС;

заличава се

Or. cs


