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PR_COD_1amCom

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

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0522),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 175, параграф 3 и член 212, параграф 2 
от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0231/2013),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на 
комисията по бюджетен контрол (A7-0000/2013),

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

2. изисква от 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;

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



PE524.730v01-00 6/20 PR\1012012BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

КОНТЕКСТ

Фонд „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС) бе създаден с цел реакция при ситуации на 
природни бедствия и като израз на европейската солидарност към засегнатите региони 
в Европа. Фондът бе създаден вследствие на няколкото наводнения в централната част 
на Европа през лятото на 2002 г. Той предоставя финансова помощ на засегнатите от 
природно бедствие държави членки и държави кандидатки.
Основните характеристики на този инструмент до момента бяха:
 В случай на „природно бедствие“ има само един единствен критерий за 

допустимост: щетите да надхвърлят определен праг за всяка държава. 
 Фондът може да се намесва и при по-дребни по мащаб събития — в т.нар. 

„регионални катастрофи“, когато по-голямата част от населението на един регион 
е засегнато и ако се счита, че бедствието ще има сериозни и трайни последици 
върху неговата икономическа стабилност и условия за живот.

 Финансирането се извършва с едно единствено плащане. Няма програмиране или 
необходимост от съфинансиране. 

 Тъй като постъпленията в него са от допълнителни средства извън бюджета на 
ЕС, Комисията не може да взема решение сама относно отпускането на 
финансовата помощ. Ако счита, че едно заявление обединява всички изисквания, 
предлага на бюджетния орган (Съвета и Европейския парламент) мобилизацията 
на Фонда. 

ФСЕС е допълнение към публичните разходи на държавите членки за финансиране на 
основните спешни действия, осъществявани от публичните органи, като:
 Възстановяването на основни инфраструктури, например свързани с енергетика, 

вода, транспорт, телекомуникации, здравеопазване и образование;
 Временното настаняване и разходите за неотложни услуги за задоволяване на 

непосредствените потребности на населението;
 Укрепването на превантивната инфраструктура, като язовирни стени и диги;
 Мерките за опазване на културното наследство;
 Дейностите по почистване.
Частните щети, като увреждане на частната собственост или загубата на приходи, 
включително в селското стопанство, се считат за подлежащи на застраховане и поради 
това не се покриват.
Националните органи на засегнатите държави могат да подадат заявление до 
Комисията в срок до 10 седмици след възникването на първите щети. Впоследствие 
Комисията прави оценка на заявлението и взема решение дали Фондът трябва да се 
задейства заедно с размера на помощите, считани за адекватни, и предлага на 
бюджетния орган тяхната мобилизация. Помощта се изплаща на един транш след 
подписване на договор за изпълнение с държавата бенефициер. 
От 2002 г. Фондът е бил мобилизиран за 52 бедствия, обхващащи поредица от различни 
катастрофални събития, като наводнения, горски пожари, земетресения, бури и 
засушавания. Досега са били подкрепени 23 европейски държави със сума, възлизаща 
на 3,2 милиарда EUR. 

ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
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Още от неговото създаване стана ясно, че са необходими промени, за да се отговори на 
очакванията на засегнатите от бедствия държави и региони, които се надяват на помощ 
от ЕС. Най-общо инструментът постига своите цели, но въпреки това се счита, че не 
реагира толкова ефективно, колкото би трябвало — факт, който се проявява например в 
твърде сложните или недостатъчно ясни критерии за неговото задействане.
Процедурата по предоставяне на помощ е много продължителна, тъй като по принцип 
плащането на отпуснатата сума отнема около една година след настъпването на 
бедствието.
Инструментът е функционирал добре в случаите на големи природни бедствия, но две 
трети от получените заявления са били за т.нар. регионални катастрофи с щети на 
стойност под определения праг. Голяма част от тези заявления не изпълняват 
критериите и трябва да бъдат отхвърлени, което води до загубено време, средства и 
очаквания.
Поради това, за да може фонд „Солидарност“ да бъде по-осезаем и видим, трябва да се 
подобрят и опростят действията по процедурата, да се въведат авансови плащания и да 
се изяснят определени разпоредби, за да може помощта да се изплаща по-бързо, 
отколкото понастоящем.

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

Основните изменения, предложени от Европейската комисия, могат да се сведат 
накратко до:
— Изясняване на обхвата на фонд „Солидарност“, който се ограничава до 
природните бедствия и се разширява, като включва и засушаванията.
— Приемане на по-ясни норми относно допустимостта на регионалните бедствия, 
като се въвежда единен праг на щетите за получаването на помощ, който е равен на 
1,5 % от регионалния брутен вътрешен продукт.
— За първи път има възможност за авансово плащане на суми: 10 % от очаквания 
размер на отпуснатите средства с таван от 30 милиона EUR.
— По-кратка административна процедура за отпускането на помощта, като двете 
фази на одобрение и изпълнение се обединяват в едно единствено споразумение.
— Въвеждане на мерки за насърчаване на стратегиите за предотвратяване на риска 
от бедствия: изисквания за представяне на доклади и възможни условия за помощта.
Запазва се ограничението на обхвата до природни бедствия в държавите членки и в 
държавите в процес на преговори за присъединяване към Съюза. Държавите разполагат 
с десет седмици, считано от първия ден на настъпване на бедствието, за да подготвят 
заявленията си. Запазват се същият праг на щетите за задействане на Фонда (0,6 % от 
БНД или 3 милиарда EUR), както и вида на дейностите, които отговарят на условията 
за отпускане на помощта. Усвояването на помощта, включително подборът на проекти, 
одитът и контролът, са отговорност на бенефициера. Измененията не променят 
очаквания размер на разходите.
Финансирането на ФСЕС е от източник извън бюджета на ЕС посредством коригиращ 
бюджет. Така е установено в междуинституционалното споразумение. Всяка 
безвъзмездна помощ се съгласува поотделно посредством предложение на Комисията и 
се одобрява от държавите членки и от Европейския парламент. Съществува изискване 
за минимален законов срок, който трябва да се спази (най-малко от 8 до 10 седмици), за 
приемането на коригиращ бюджет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ДОКЛАДЧИКА 

ФСЕС е ясен израз на солидарност за оказване на помощ на регионите на Европа или 
държавите, които имат най-голяма нужда. Предложението на Европейската комисия 
възприема много от предложенията, включени в доклада на Европейския парламент от 
декември 2012 г., и ще направи използването на фонд „Солидарност“ по-бързо, ясно и 
лесно. Освен това ще насърчи държавите да увеличат усилията си за предотвратяване и 
управление на бедствията. 
Новото законодателно предложение опростява съществуващите норми, така че 
помощта да се изплаща по-експедитивно. Проектът въвежда за първи път и 
възможността за авансово плащане. Този проект тълкува по-ясно кой и кое ще бъде 
допустимо, по-специално по отношение на регионалните бедствия. Освен това 
реформата насърчава държавите членки да въведат стратегии за управление на 
рисковете и за предотвратяване на бедствията в своите програми за работа. Принципите 
на Фонда остават непроменени, също както формата на финансирането му извън 
бюджета на ЕС.
Следва да се припомни, че този европейски инструмент е един от тези, които 
предизвикват в най-голяма степен удовлетворение у европейските граждани и че 
съществуването му никога не е било оспорвано само по себе си, а само липсата на 
гъвкавост и експедитивност в него, което се цели да бъде коригирано.
Също така трябва да се признае и приеме, че както вече беше изтъкнато по време на 
преговорите относно многогодишния бюджет за периода 2014—2020 г., кризата 
създаде затруднения за държавите членки и за Съюза да увеличат размера на своите 
разходи както в европейски, така и в национален мащаб. Поради това е разбираемо, че 
следвайки общата тенденция по отношение на бюджетните разходи, беше немислимо 
да се увеличат средствата за този фонд за солидарност и следователно — да се разшири 
неговият обхват. При все това е трудно да се приеме намаление от 50 % (от 1 милиард 
годишно през настоящия период 2007—2013 г. на 500 милиона годишно след 2014 г.), 
при положение че за съжаление се отбелязва увеличение на броя и сериозността на 
природните бедствия през последните години и не може да се очаква те да намалеят в 
резултат на изменението на климата и въпреки обученията и изискванията за 
предотвратяването им.
Новият Договор за функционирането на ЕС указва отговорността на Съюза и неговите 
държави членки за справяне с последиците от природни бедствия или терористични 
актове на територията на ЕС и че на ЕС трябва да бъдат предоставени достатъчно 
средства, за да помага на своите граждани при настъпването на такива събития.
ЕС трябва и иска да бъде нещо повече от общ пазар; той е и единна съдба и трябва да 
бъде способен да го докаже в най-трудните моменти. Фондът „Солидарност“ не трябва 
да се свежда до изпълнението на серия от административно-бюрократични 
разпореждания, а трябва да се приспособи и да стане по-гъвкав, за да направи по-
видимо действието на Съюза в името на неговите граждани, като се подобри 
способността му за реакция, най-вече когато настъпи бедствие с преки последици за 
хората. Парадоксално е, че Съюзът е по-видим и разполага с повече финансови 
средства за справяне с бедствия или хуманитарни кризи извън границите си, отколкото 
на своята територия; той е най-големият световен донор на хуманитарна помощ и на 
помощ за развитие и поради това за гражданите понякога е много трудно да разберат, 
че е неспособен да реагира при трагедии, които макар и много по-малки по мащаб в 
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сравнение с подобни събития в трета държава, засягат пряко хора в рамките на неговата 
собствена територия.
Въпреки това и макар че някои може да са разочаровани от предложената ограничена 
реформа, не можем да омаловажим значението на измененията, поставени на 
разглеждане, тъй като са насочени към подобряване и повишаване на гъвкавостта на 
реалното функциониране на този инструмент, който със сигурност ще действа с по-
ефикасно и ефективно. 
Наскоро приетият бюджет на ЕС за следващите седем години претърпя намаление в 
реално изражение на общите средства, и мисля, че никой не е очаквал ФСЕС да бъде 
реформиран съгласно оповестеното от Комисията в съобщението ѝ от миналата година, 
но трябва да се изтъкне, че през 2005 г. беше пропиляна една прекрасна възможност за 
превръщането на този европейски инструмент в това, към което се стреми: да бъде най-
видимият и решителен израз и важно проявление на европейската солидарност към 
неговите граждани, когато те се намират в трудна ситуация.
Всички критерии, разгледани от Комисията в нейното предложение за реформа, ще 
опростят и улеснят държавите членки при анализа и подготовката на заявление за 
помощ от Фонда и несъмнено ще опростят в значителна степен проследяването на 
заявленията от страна на Комисията, като ясно се намалява броят на заявленията, 
получавани от нея. Много по-трудно може да се сподели убеждението на Европейската 
комисия, че успоредно с по-малкия брой на заявленията за помощ ще намалее делът на 
разочарованията или разочарованите, които няма да получат отказ на искането си за 
помощ. Но това е така поради простата причина, че няма да има възможност за 
подаването на такова искане. Няма да постъпват толкова заявления и поради това няма 
да има толкова откази, но няма да има и повече помощ.
И новото регулаторно предложение няма да може да отговори на всички граждани, 
попаднали в трудна и трагична ситуация, които очакват от Съюза, към който 
принадлежат, жест на солидарност, когато са жертва на бедствие. Но предвид 
невъзможността за одобряване на инструмент, който е по-добър във финансово 
отношение, трябва да дадем одобрението си за предложените изменения, тъй като 
внасят по-голяма гъвкавост във функционирането на този важен инструмент за 
солидарност, подобрявайки следователно неговата ефикасност и ефективност.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Независимо от това, че Фондът 
се ограничава основно до природни 
бедствия, е необходимо Съюзът да 
има на разположение солиден и гъвкав 
инструмент, който му позволява да 
даде недвусмислен политически 
сигнал на гражданите, засегнати от 
сериозни извънредни ситуации.

Or. es

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) По смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 2012/2002 „голямо природно 
бедствие“ следва да се дефинира като
природно бедствие, което причинява
преки щети над определен праг във 
финансово изражение, като тези 
щети се изчисляват по цени за 
определена референтна година или 
като процент от брутния 
национален доход (БНД) на 
съответната държава.

(8) Като „голямо природно бедствие“ 
следва да се дефинира природно 
бедствие, което причинява сериозни
щети и/или води до сериозна промяна 
на нормалните условия на живот в 
определена географска област, 
независимо от това дали е причинено 
от природни явления или от случайни 
катастрофални последици от 
човешка дейност и което изисква 
специално внимание от страна на 
органите на държавата или на други 
хуманитарни организации или 
организации в областта на 
социалните услуги.

Or. es
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Фондът трябва да се задейства, 
когато голямо природно бедствие е 
причинило преки щети над определен 
праг във финансово изражение, като 
тези щети се изчисляват по цени за 
определена референтна година или 
като процент от брутния 
национален доход (БНД) на 
съответната държава.

Or. es

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се отчете специфичният 
характер на бедствия, които, макар и 
значими, не достигат минималната 
степен, при която се отпускат средства 
от Фонда, критериите за регионални 
бедствия следва да се определят въз 
основа на щетите, които се изчисляват 
като процент от регионалния брутен 
вътрешен продукт (БВП). Тези критерии 
следва да се определят по ясен и 
еднозначен начин, за да се намали 
вероятността да се подават заявления, 
които не отговарят на условията по 
Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(9) За да се отчете специфичният 
характер на бедствия, които, макар и 
значими, не достигат минималната 
степен, при която се отпускат средства 
от Фонда, критериите за регионални 
бедствия следва да се определят въз 
основа на щетите, които се изчисляват 
като процент от регионалния брутен 
вътрешен продукт (БВП), при 
необходимост претеглени чрез 
показател, който отразява вярно 
истинското положение на 
засегнатата територия. Тези 
критерии следва да се определят по ясен 
и еднозначен начин, за да се намали 
вероятността да се подават заявления, 
които не отговарят на условията по 
Регламент (ЕО) № 2012/2002.

Or. es
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Следва също така да се уточни, че 
допустимите за финансиране действия 
не могат да включват разходи за 
техническа помощ.

(13) Следва също така да се уточни, че 
като общо правило допустимите за 
финансиране действия не могат да 
включват разходи за техническа помощ.

Or. es

Обосновка

За определени региони външната техническа помощ често е абсолютно необходима за 
справяне с бедствието и за осъществяване на дейностите по възстановяване на 
засегнатите зони.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Катастрофалните последици от 
някои видове природни бедствия, като 
например засушаванията, се проявяват 
постепенно, с течение на времето. 
Следва да се предвиди разпоредба, 
която да позволи използването на Фонда 
в такива случаи.

(15) Катастрофалните последици от 
някои видове природни бедствия, 
свързани с изменението на климата,
като например засушаванията, които се 
проявяват постепенно, с течение на 
времето, или заледяванията, чиито 
последици придобиват 
катастрофално измерение след 
известен период от време, трябва да 
бъдат допустими за помощ от Фонда. 
Следва да се предвиди разпоредба, 
която да позволи използването на Фонда 
в такива случаи.

Or. es
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия регламент
„регионално природно бедствие“ 
означава всяко природно бедствие, 
което в регион от ниво NUTS 2 на 
държава членка или държава, която е в 
процес на преговори за присъединяване 
към Съюза, предизвиква преки щети в 
размер на над 1,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на този 
регион. Когато бедствието засяга 
няколко региона на ниво NUTS 2, 
прагът се прилага към 
среднопретегления БВП на тези 
региони.

3. За целите на настоящия регламент
„регионално природно бедствие“ 
означава всяко природно бедствие, 
което предизвиква преки щети в
размер на над 1 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) в регион от 
ниво NUTS 2 или в няколко съседни 
региона от ниво NUTS 3, 
представляващи заедно територия, 
която съответства на минималния 
критерий за ниво NUTS 2, на държава 
членка или държава, която е в процес на 
преговори за присъединяване към 
Съюза; в някои случаи може да се 
извърши претегляне на критерия за 
БВП чрез използването на показател,
който отразява вярно истинското 
социално-икономическо положение на 
засегнатата от бедствието 
територия преди и след 
настъпването на бедствието, както 
е предвидено в Регламента за общите 
разпоредби. Когато бедствието засяга 
няколко региона на ниво NUTS 2 или 
NUTS 3, представляващи равностойна 
на NUTS 2 територия, които могат 
да подадат заявление за помощ от 
Фонда, прагът се прилага към 
среднопретегления БВП на тези 
региони.

Or. es

Обосновка

Един толкова висок праг няма да даде очаквания от гражданите отговор и поради 
това няма да се избегне разочарованието на жертвите на бедствие от липсата на 
чувствителност от страна на ЕС към неговите граждани. Освен това, тъй като все 
по-често бедствията настъпват в зони, различни от ниво NUTS 2, ако се вземат 
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предвид само границите на регионите на ниво NUTS 2 за определението на регионално 
природно бедствие, съществува риск то да не бъде обективно.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Особена важност се отдава на 
изолираните и отдалечените региони, 
като островните и най-
отдалечените съгласно 
определението в член 349 от ДФЕС. 
Комисията разглежда най-
належащите искания, отправени до 
нея съгласно настоящия параграф.

Or. es

Обосновка

Изолираните и отдалечените региони изпитват допълнителна обща трудност при 
справянето с природните бедствия, поради което е важно към тях да има специално 
отношение.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 3 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) под 
„възстановяване на 
функционирането“ се разбира 
възстановяване във вид, който може 
да устои по-добре на природно 
бедствие, включително преместване 
на инфраструктурните проекти, за 
които е ясно, че се намират на място, 
което в бъдеще би могло отново да 
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бъде застрашено от природно 
бедствие.

Or. es

Обосновка

Инфраструктурните проекти, като пътните оси, трябва да се преместят, като се 
имат предвид новите познания, свързани с необходимите мерки в областта на 
защитата от бедствия. Освен това възстановяването на повредените 
инфраструктурни елементи, като мостовете, изисква осъществяването на 
инвестиции, които да елиминират риска от щети при бъдещо природно бедствие. 
Ограничаването до възстановяване на функционирането на подобна инфраструктура 
би било недостатъчно.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията от Фонда се ограничават 
до финансиране на мерки, облекчаващи 
непокрити от застраховки щети, и се 
възстановяват, ако разходите за 
отстраняване на щетите са поети 
впоследствие от трета страна в 
съответствие с член 8, параграф 3.

3. (Не се отнася до българския текст.)

Or. es

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 3 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Техническата помощ, в това число 
управление, наблюдение, информация, 

5. Техническата помощ, в това число 
управление, наблюдение, информация, 
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комуникация, разглеждане на жалби, 
контрол и одит, не отговаря на 
условията за отпускане на средства от 
Фонда.

комуникация, разглеждане на жалби, 
контрол и одит, не отговаря на 
условията за отпускане на средства от 
Фонда, освен ако не се докаже, че е 
крайно необходима за справяне с 
дейностите по възстановяване на 
зоните, засегнати от бедствие.
Процентът, определен за външна 
техническа помощ, не надвишава 2 % 
от общото участие на Фонда.

Or. es

Обосновка

За определени региони външната техническа помощ често е абсолютно необходима за 
справяне с бедствието и за осъществяване на дейностите по възстановяване на 
засегнатите зони.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във възможно най-кратък срок и не 
по-късно от десет седмици от първите 
щети, предизвикани от природно 
бедствие, държавата членка може да 
подаде до Комисията заявление за 
отпускане на средства от Фонда, 
предоставяйки цялата налична 
информация, която включва най-малко 
следното:

1. Във възможно най-кратък срок и не 
по-късно от петнадесет седмици от 
първите щети, предизвикани от 
природно бедствие, държавата членка 
може да подаде до Комисията заявление 
за отпускане на средства от Фонда, 
предоставяйки цялата налична 
информация, която включва най-малко 
следното:

Or. es

Обосновка

Подготовката на искането продължава много дълго за публичните органи, които се 
опитват да оценят щетите и да съберат доказателствени елементи в подкрепа на 
заявлението, и трябва да го правят в момент, когато тези органи трябва да вземат 
спешни мерки за справяне с последиците от бедствието. Ситуацията е още по-
трудна при някои бедствия, като наводненията, които може да продължат със 
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седмици, а щетите могат да се оценят едва след оттеглянето на водите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) прилагането на законодателството на 
Съюза относно свързаните с характера 
на бедствието дейности по 
предотвратяване и управление на риска 
от бедствия;

д) кратко описание на прилагането на 
законодателството на Съюза относно 
свързаните с характера на бедствието 
дейности по предотвратяване и 
управление на риска от бедствия;

Or. es

Обосновка

Задължението за включване в заявлението на информация за предотвратяването на 
рисковете от бедствия може да представлява значителна административна тежест 
за заявителя и да забави изготвянето и придвижването на заявленията, което би било 
в противоречие с първоначалната цел на този инструмент, изразяваща се в 
опростяване на административните процедури за мобилизация на Фонда.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) всякаква друга информация относно 
мерките за предотвратяване и 
ограничаване на риска, предприети 
съобразно характера на бедствието.

заличава се

Or. es

Обосновка

Същата информация трябва да фигурира в доклада за използването на средствата 
от Фонда (член 8, параграф 3).
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай на природно бедствие, 
което се проявява постепенно, 
посоченият в параграф 1 десетседмичен 
срок за подаване на заявление започва 
да тече от датата, на която органите на 
отговарящата на условията държава 
предприемат за първи път официални 
действия срещу последиците от 
бедствието.

1а. В случай на природно бедствие, 
което се проявява постепенно, или на 
бедствия, чиито последици 
придобиват катастрофален характер 
едва след като е минало известно 
време, посоченият в параграф 1 
десетседмичен срок за подаване на 
заявление започва да тече от датата, на 
която органите на отговарящата на 
условията държава предприемат за 
първи път официални действия срещу 
последиците от бедствието.

Or. es

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на авансовата сума не 
надвишава 10 % от очаквания общ 
размер на средствата и в никакъв случай 
не превишава 30 000 000 EUR. След 
като определи окончателния размер на 
средствата, които ще бъдат отпуснати, 
Комисията отчита размера на 
авансовата сума, преди да изплати 
остатъка от определения размер на 
средствата. Комисията си възстановява 
неправомерно изплатени авансови суми.

2. Размерът на авансовата сума не 
надвишава 15 % от очаквания общ 
размер на средствата и в никакъв случай 
не превишава 40 000 000 EUR. След 
като определи окончателния размер на 
средствата, които ще бъдат отпуснати, 
Комисията отчита размера на 
авансовата сума, преди да изплати 
остатъка от определения размер на 
средствата. Комисията си възстановява 
неправомерно изплатени авансови суми.
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Or. es

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 8 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата от Фонда се усвояват в 
срок от една година, считано от датата, 
на която Комисията е изплатила пълния 
размер на помощта. Ако в този срок 
останат неусвоени средства или се 
установи, че са използвани средства за 
действия, които не отговарят на 
условията за финансиране, те се 
възстановяват на Комисията от 
държавата бенефициер.

1. Средствата от Фонда се усвояват в 
срок от една година и половина, 
считано от датата, на която Комисията е 
изплатила пълния размер на помощта. 
Ако в този срок останат неусвоени 
средства или се установи, че са 
използвани средства за действия, които 
не отговарят на условията за 
финансиране, те се възстановяват на 
Комисията от държавата бенефициер.

Or. es

Обосновка

Ускоряването на административната процедура за одобрение на намесата от Фонда 
ще позволи по-бързото получаване на помощта. Поради това реално се разполага с по-
кратък общ срок за използване на средствата от Фонда. Удължаването на срока би 
позволило на бенефициерите да разполагат с повече време през същия срок, който им 
се дава понастоящем.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не по-късно от шест месеца след 
изтичането на едногодишния срок по 
параграф 1 държавата бенефициер 
представя доклад за усвояването на 
средствата от Фонда с отчет за 

3. Не по-късно от шест месеца след 
изтичането на срока от една година и 
половина по параграф 1 държавата 
бенефициер представя доклад за 
усвояването на средствата от Фонда с 
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разходите, като посочва финансирането, 
получено за съответните действия от 
други източници, включително 
застрахователни обезщетения и 
компенсации от трети страни.

отчет за разходите, като посочва 
финансирането, получено за 
съответните действия от други 
източници, включително 
застрахователни обезщетения и 
компенсации от трети страни.

Or. es


