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(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 решение на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита 
на Съюза
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0220),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 196, параграф 2 и член 322, параграф 
1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 
Комисията е внесла предложението (C9-0160/2020),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

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

след консултация със Сметната палата,

– като взе предвид членове 59 и 40 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по бюджети,

– като взе предвид писмото от комисията по развитие,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A9-0148/2020),

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

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

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

Изменение 1
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Предложение за решение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 196, параграф 1 и 
член 322, параграф 1, буква а) от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 196 от него,

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Изменението на климата води 
до увеличаване на честотата, 
интензивността и сложността на 
природните бедствия по света; при 
това особено уязвими са развиващите 
се държави, по-специално най-слабо 
развитите държави и развиващите се 
малки островни държави – от една 
страна, поради слабо развитата си 
способност да се приспособяват към 
последиците от изменението на 
климата и да ги смекчават, както и 
да реагират на свързани с климата 
бедствия, и от друга страна – поради 
географската си експозиция на 
наводнения, засушавания и горски 
пожари;

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) При отчитане на факта, че 
държавите членки носят основната 
отговорност за превенцията, 
подготовката и реагирането при 
природни и причинени от човека 

(2) Макар държавите членки да 
продължават да носят основната 
отговорност за превенцията, 
подготовката и реагирането при 
природни и причинени от човека 
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бедствия, Механизмът на Съюза 
насърчава солидарността между 
държавите членки в съответствие с член 
3, параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз.

бедствия, Механизмът на Съюза, и по-
специално rescEU, насърчава 
солидарността между държавите членки 
в съответствие с член 3, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз, като 
допълва съществуващия капацитет 
на държавите членки, което дава 
възможност за по-ефективна 
готовност и реагиране в случаите, 
когато капацитетът на национално 
равнище не е достатъчен.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Горските пожари 
застрашават живота, поминъка и 
биологичното разнообразие, водят до 
изпускането на големи количества 
въглеродни емисии и намаляват 
капацитета за поглъщане на въглерод 
на планетата, което допълнително 
изостря изменението на климата. 
Особено тревожни са ситуациите, 
при които девствени гори или 
замърсени с радиоактивни вещества 
зони се унищожават от пожари. 
Нарастването на бедствията, 
свързани с климата, включително 
горските пожари, изисква укрепване 
на операциите на Механизма за 
гражданска защита на Съюза извън 
границите на Съюза, включително 
дейностите, насочени към превенция 
и готовност при бедствия. 

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Безпрецедентното събитие, което 
представлява пандемията от COVID-19 

(3) Безпрецедентното събитие, което 
представлява пандемията от COVID-19 
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показа, че ефективността на Съюза при 
управлението на кризи е ограничена от 
обхвата на рамката му за управление, но 
също и от степента на готовност на 
Съюза в случай на бедствия, засягащи 
по-голямата част от държавите членки.

показа, че ефективността на Съюза при 
управлението на кризи е ограничена от 
обхвата на рамката му за управление, но 
също и от степента на готовност на 
Съюза в случай на бедствия, засягащи 
по-голямата част от държавите членки. 
Освен това е ясно, че Съюзът и 
държавите членки са недостатъчно 
подготвени за по-екстремни бедствия 
с по-комплексен характер, които 
имат широкообхватни и по-
дългосрочни глобални последици, 
например широкомащабна пандемия. 
Поради това е от съществено 
значение действията на държавите 
членки в областта на гражданската 
защита да бъдат по-добре 
координирани и rescEU да бъде 
укрепен.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Опитът, натрупан по време на 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19, показа, че Съюзът и 
държавите членки не са достатъчно 
подготвени да реагират на извънредни 
ситуации в голям мащаб и че 
действащата нормативна уредба не е 
достатъчно подходяща за целта. 
Извънредното положение във връзка с 
COVID-19 също така ясно показа как 
бедствия могат да доведат до 
безпрецедентни по своите мащаби 
последици за човешкото здраве, 
околната среда, обществото и 
икономиката. С оглед на 
необходимостта от засилване на 
капацитета и действията на Съюза в 
областта на здравеопазването и 
гражданската защита е от 
съществено значение rescEU да бъде 
укрепен и да стане по-гъвкав, както и 
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да реагира по-бързо и да бъде по-добре 
координиран с националните органи 
за гражданска защита. От 
съществено значение е също така 
държавите членки да предоставят 
достатъчно информация относно 
предприетите от тях мерки за 
превенция и относно своята 
готовност по отношение на 
извънредни ситуации.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) С цел да се постигнат 
максимална прозрачност и 
отчетност за гражданите на Съюза, 
Комисията следва да представи 
насоки относно начина на измерване 
на дела на разходите, извършени чрез 
Механизма за гражданска защита на 
Съюза, които следва да бъдат 
допустими като официална помощ за 
развитие (ОПР).

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Като се има предвид опитът, 
натрупан след избухването на 
епидемията от COVID-19, и като се 
има предвид необходимостта от 
засилване на способността на Съюза 
за реагиране в областта на 
здравеопазването и гражданската 
защита, rescEU следва да бъде 
значително укрепен, за да се подобри 
неговата ефективност за всеки един 
от трите стълба на Механизма на 
Съюза: превенция, готовност и 
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реагиране.

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да бъде по-добре подготвен, 
когато бъде изправен пред такива 
събития в бъдеще, е необходимо да 
бъдат предприети спешни действия за 
укрепване на Механизма на Съюза.

(5) За да бъде по-добре подготвен, 
когато бъде изправен пред такива 
събития в бъдеще, е необходимо да 
бъдат предприети спешни действия за 
укрепване на Механизма на Съюза. 
Укрепването на Механизма на Съюза 
следва да допълва политиките и 
фондовете на Съюза и следва да не 
замества интегрирането на принципа 
на устойчивост по отношение на 
бедствия в съответните политики и 
фондове.

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се подобри планирането в 
областта на предотвратяването и 
готовността, Съюзът следва да 
продължи да се застъпва за 
инвестиции в предотвратяването на 
бедствия в различните сектори и за 
всеобхватни подходи за управление на 
риска, които са в основата на 
предотвратяването и подготвеността, 
като вземе предвид подход, обхващащ 
множество рискове, екосистемния 
подход и вероятното въздействие от 
изменението на климата, в тясно 
сътрудничество със съответните научни 
общности и ключови икономически 
оператори. За тази цел на преден план 
следва да бъдат поставени 
междусекторни подходи, обхващащи 

(6) За да се подобрят 
устойчивостта и планирането в 
областта на предотвратяването и 
готовността, Съюзът следва да засили 
инвестициите в предотвратяването на 
бедствия на трансгранично равнище и 
в различните сектори, включително 
тези, които възникват в резултат от 
сеизмична активност, например 
земетресения, или в резултат от 
наводнения или поради хидрогеоложка 
нестабилност, например свлачища, 
както и всеобхватните подходи за 
управление на риска, които са в 
основата на предотвратяването и 
подготвеността, като вземе предвид 
подход, обхващащ множество рискове, 
екосистемния подход и вероятното 
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всички рискове, и те да се основават на 
цели за устойчивост за целия Съюз, 
които да служат като основа за 
определяне на капацитета и 
подготвеността. Комисията трябва да 
работи заедно с държавите членки при 
определянето на целите за устойчивост 
за целия Европейски съюз.

въздействие от изменението на климата, 
в тясно сътрудничество със съответните 
научни общности и ключови 
икономически оператори. За тази цел на 
преден план следва да бъдат поставени 
междусекторни и трансгранични 
подходи, обхващащи всички рискове, и 
те да се основават на цели за 
устойчивост за целия Съюз, които да 
служат като основа за определяне на 
капацитета и подготвеността. 
Комисията трябва да работи заедно с 
държавите членки и с Европейския 
парламент при определянето на целите 
за устойчивост за целия Европейски 
съюз.

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С цел да се гарантира, че 
превенцията на бедствия е ефикасна, 
тестовете за устойчивост и 
процесът на сертифициране на 
капацитета за реагиране следва да се 
разглеждат като ключови 
елементи. Необходими са редовни 
оценки на риска на регионално и 
местно равнище, за да могат 
националните органи да предприемат 
мерки за укрепване на 
устойчивостта, когато е необходимо, 
включително чрез използване на 
съществуващите фондове на Съюза. 
Тези оценки на риска следва да се 
съсредоточат върху специфични за 
всеки регион особености, например 
сеизмична активност, чести 
наводнения или горски пожари. Тези 
оценки следва да включват също така 
равнището на трансгранично 
сътрудничество, за да може 
Механизмът на Съюза да разполага с 
подробна информация за наличния на 
местно равнище капацитет, така че 
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намесата да бъде по-целенасочена.

Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Разработването на целите на 
Съюза за устойчивост при бедствия с 
цел подкрепа на действията за 
превенция и готовност следва да 
включва точна оценка на 
дългосрочните социални последици, 
наблюдавани през първия етап след 
дадено бедствие, и да взема предвид 
тези последици, с които следва да се 
справят агенциите за гражданска 
защита, като се обръща специално 
внимание на най-уязвимите хора.

Изменение 13

Предложение за решение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Създаването на набор от 
ресурси обединява многобройни 
спасителни екипи, експерти и 
оборудване, които държавите членки 
винаги поддържат в режим на 
готовност за целите на мисии на 
Съюза в областта на гражданската 
защита. От съществено значение е 
тези екипи да отговарят на високи 
критерии за качество и надеждност, 
за да се гарантира тяхната 
оперативна съвместимост.

Изменение 14

Предложение за решение
Съображение 9



RR\1212605BG.docx 13/98 PE652.637v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Механизмът на Съюза следва да 
използва космическите инфраструктури 
на Съюза, като Европейската програма 
за наблюдение на Земята („Коперник“), 
„Галилео“, Програмата за 
информираност за ситуацията в космоса 
и GOVSATCOM, които предоставят 
важни инструменти на равнището на 
Съюза за реагиране на вътрешни и 
външни извънредни ситуации. 
Системите за управление на извънредни 
ситуации на „Коперник“ предоставят 
подкрепа на ERCC в различните фази на 
извънредните ситуации — от ранно 
предупреждение и предотвратяване до 
бедствия и възстановяване. 
GOVSATCOM има за цел да осигури 
капацитет за сигурна сателитна 
комуникация, специално пригоден към 
нуждите на правителствени 
потребители при управлението на 
извънредни ситуации. „Галилео“ е 
първата световна инфраструктура за 
спътникова навигация и позициониране, 
проектирана специално за граждански 
цели в Европа и в световен мащаб, и 
може да се използва в други области, 
като например управление на 
извънредни ситуации, включително 
дейности за ранно предупреждение. 
Услугите на „Галилео“ в тази област ще 
включват услуга за управление на 
извънредни ситуации, която изпраща, 
чрез излъчването на сигнали, 
предупреждения във връзка с природни 
бедствия или други извънредни 
ситуации в определени райони. 
Държавите членки следва да могат да 
използват тази услуга. Ако решат да я 
използват, за да валидират системата, 
държавите членки следва да определят 
националните органи, компетентни да 
използват тази услуга за управление на 
извънредни ситуации, и да уведомят 
Комисията за тях.

(9) Механизмът на Съюза следва да 
използва космическите инфраструктури 
на Съюза, като Европейската програма 
за наблюдение на Земята („Коперник“), 
„Галилео“, Програмата за 
информираност за ситуацията в космоса 
и GOVSATCOM, които предоставят 
важни инструменти на равнището на 
Съюза за реагиране на вътрешни и 
външни извънредни ситуации. 
Системите за управление на извънредни 
ситуации на „Коперник“ предоставят 
подкрепа на ERCC в различните фази на 
извънредните ситуации — от ранно 
предупреждение и предотвратяване до 
бедствия и възстановяване. 
GOVSATCOM има за цел да осигури 
капацитет за сигурна сателитна 
комуникация, специално пригоден към 
нуждите на правителствени 
потребители при управлението на 
извънредни ситуации. „Галилео“ е 
първата световна инфраструктура за 
спътникова навигация и позициониране, 
проектирана специално за граждански 
цели в Европа и в световен мащаб, и 
може да се използва в други области, 
като например управление на 
извънредни ситуации, включително 
дейности за ранно предупреждение. 
Услугите на „Галилео“ в тази област ще 
включват услуга за управление на 
извънредни ситуации, която изпраща, 
чрез излъчването на сигнали, 
предупреждения във връзка с природни 
бедствия или други извънредни 
ситуации в определени 
райони. Държавите членки следва да 
бъдат насърчавани да използват тази 
услуга с оглед на нейния потенциал за 
спасяване на човешки живот и за 
улесняване на координацията на 
действията в извънредни ситуации.  
Ако решат да я използват, за да 
валидират системата, държавите членки 
следва да определят националните 
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органи, компетентни да използват тази 
услуга за управление на извънредни 
ситуации, и да уведомят Комисията за 
тях.

Изменение 15

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Механизмът на Съюза и rescEU 
следва да бъдат разработени по 
начин, който дава възможност на 
Съюза да реагира ефективно на широк 
кръг от извънредни ситуации. 
Изменението на климата води до 
увеличаване на честотата, 
интензивността и сложността на 
природните бедствия в Съюза и в 
световен мащаб, което налага да е 
налице висока степен на солидарност 
между държавите. Всяка година 
множество държави членки биват 
опустошавани от горски пожари, 
които унищожават хиляди хектари и 
отнемат живота на много хора. Тази 
ситуация пролича особено ясно по 
време на сезона на горските пожари 
през 2017 г. в Португалия, което 
доведе до предложението на 
Комисията от ноември 2017 г. за 
rescEU. Капацитетът за превенция и 
реагиране на държавите членки, 
включително на тези, които са най-
силно засегнати от горски пожари, 
често е недостатъчен. Поради това е 
от съществено значение превенцията 
на бедствия, готовността за 
бедствия и реакцията при бедствия 
да бъдат укрепени и Механизмът на 
Съюза да включва достатъчен 
капацитет, включително по време на 
преходния период за rescEU, за да се 
предприемат действия при 
възникването на горски пожари и 
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други природни бедствия.

Изменение 16

Предложение за решение
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) По време на пандемията от 
COVID-19, като използва за основа 
действащите разпоредби на Решение 
№ 1313/2013/ЕС, Комисията успя да 
включи в rescEU натрупването на 
запаси от лекарства и медицински 
изделия, състоящи се от медицински 
средства за противодействие, 
например медицинско оборудване за 
интензивни грижи, лични предпазни 
средства, лабораторни материали, 
ваксини и средства за лечение с цел 
готовност и реагиране при сериозна 
трансгранична заплаха за здравето. 
От тези запаси от медицински 
материали бяха доставени лични 
предпазни средства на държави 
членки и на държави кандидатки. 
Независимо от това, тъй като само 
държавите членки могат да 
придобиват, наемат или да получат 
по договор за лизинг капацитет на 
rescEU, от приемането на акта за 
изпълнение за въвеждане на 
горепосоченото натрупване на запаси 
и първото използване на 
съответното медицинско оборудване 
и материали измина повече от един 
месец.

Изменение 17

Предложение за решение
Съображение 10



PE652.637v02-00 16/98 RR\1212605BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да разполага с оперативния 
капацитет, с който да реагира бързо на 
мащабна извънредна ситуация или на 
събитие с ниска степен на вероятност и 
с голямо въздействие, като например 
пандемията от COVID-19, Съюзът 
следва да има възможност да 
придобива, наема, получава чрез лизинг 
или чрез договаряне капацитет на 
rescEU, за да може да подпомага 
държавите членки, засегнати от 
широкомащабни извънредни ситуации, 
които не успяват да се справят 
самостоятелно, в съответствие с 
подкрепящата компетентност в областта 
на гражданската защита и с особено 
внимание към уязвимите лица. Този 
капацитет следва да бъде предварително 
разположен в логистични центрове в 
рамките на Съюза или, по 
стратегически причини, чрез 
надеждни мрежи от центрове като 
например Складовете на ООН за 
хуманитарно реагиране.

(10) За да разполага с оперативния 
капацитет, с който да реагира бързо и 
ефективно на мащабни извънредни 
ситуации или на събития с ниска 
степен на вероятност и с голямо 
въздействие, като например пандемията 
от COVID-19, Съюзът следва да има 
възможност самостоятелно да 
придобива, наема, получава чрез лизинг 
или чрез договаряне капацитет на 
rescEU, за да може да подпомага 
държавите членки, засегнати от 
широкомащабни и трансгранични 
извънредни ситуации, с които те не 
успяват да се справят самостоятелно, в 
съответствие с подкрепящата 
компетентност в областта на 
гражданската защита. Този капацитет 
следва да бъде предварително 
разположен в логистични центрове на 
територията на Съюза. Европейската 
агенция по лекарствата и 
Европейският център за 
профилактика и контрол върху 
заболяванията следва, когато е 
необходимо, да бъдат консултирани 
при определянето, управлението и 
разпределянето на капацитет, чието 
предназначение е да се реагира при 
извънредни медицински ситуации.

Изменение 18

Предложение за решение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) При изпълнението на 
дейностите на Механизма на Съюза 
следва да се обръща специално 
внимание на защитата на уязвимите 
лица. Освен това, с цел да се 
предотврати насилие, основано на 
пола, включително домашно насилие 
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по време на криза, Комисията следва 
да разработи съвместно с държавите 
членки насоки въз основа на най-
добрите практики за подкрепа на 
жертвите на насилие, основано на 
пола, в рамките на Механизма за 
гражданска защита на Съюза.

Изменение 19

 Предложение за решение
Съображение 10 б (ново)

Проект за законодателна резолюция Изменение

(10б) Въз основа на принципите на 
солидарност и универсално покритие 
на качествени здравни услуги и на 
централната роля на Съюза за 
ускоряването на напредъка по 
глобалните предизвикателства в 
областта на здравеопазването, 
Механизмът за гражданска защита 
на Съюза следва да създаде по-добър 
капацитет за превенция, готовност и 
реагиране по отношение на 
извънредни медицински ситуации, и 
това следва да стане по начин, чрез 
който се постига полезно 
взаимодействие и допълняемост с 
други имащи отношение програми на 
Съюза, и по-специално EU4Health.

Изменение 20

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Капацитетът на rescEU, 
придобит, нает, получен по договор за 
лизинг или по друг начин от държавите 
членки, би могъл да се използва за 
национални цели, но само когато не се 
използва или не изисква за операции за 
реагиране по линия на Механизма на 

(11) Капацитетът на rescEU, 
придобит, нает, получен по договор за 
лизинг или по друг начин от държавите 
членки или от Комисията, би могъл да 
се използва за национални цели от 
държавите членки, в които се намира 
съответният капацитет, но само 
когато не се използва или не е 
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Съюза. необходим за операции за реагиране по 
линия на Механизма на Съюза и като 
се отдава приоритет на борбата с 
трансгранични извънредни ситуации.

Изменение 21

Предложение за решение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато е необходимо, Съюзът 
има интерес да реагира на извънредни 
ситуации в трети държави. Въпреки че 
са създадени основно, за да бъдат 
използвани като предпазна мрежа в 
рамките на Съюза, в надлежно 
обосновани случаи и като се вземат 
предвид хуманитарните принципи, 
капацитетът на rescEU може да се 
използва извън Съюза.

(12) Когато е необходимо, Съюзът 
има интерес да реагира на извънредни 
ситуации в трети държави. Въпреки че 
са създадени основно за да бъдат 
използвани като предпазна мрежа в 
рамките на Съюза, в надлежно 
обосновани случаи, като се 
провеждат консултации с 
участниците от хуманитарната 
сфера преди намесите и като се вземат 
предвид хуманитарните принципи, 
капацитетът на rescEU може да се 
използва извън Съюза.

Изменение 22

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да подпомогне държавите 
членки да предоставят помощта, 
Европейският резерв за гражданска 
защита следва да бъде допълнително 
укрепен чрез съфинансиране на 
оперативните разходи за капацитета, за 
който е поето задължение, когато е 
разположен извън Съюза.

(13) За да подпомогне държавите 
членки да предоставят помощта и извън 
Съюза, Европейският резерв за 
гражданска защита следва да бъде 
допълнително укрепен чрез 
съфинансиране на оперативните 
разходи за капацитета, за който е поето 
задължение, на едно и също равнище, 
независимо дали той е разположен на 
територията на ЕС или извън Съюза.

Изменение 23

Предложение за решение
Съображение 14 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) С цел да се засили 
сътрудничеството при гасене на 
горски пожари от въздуха и в отговор 
на други бедствия, следва да се 
рационализират административните 
процеси, когато е възможно, за да се 
гарантира бърза намеса.

Изменение 24

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се има предвид, че 
разполагането на капацитета на rescEU 
за операции за реагиране по линия на 
Механизма на Съюза осигурява 
значителна добавена стойност от Съюза 
чрез осигуряване на ефективна и бърза 
реакция на бедствия, засягащи хора в 
извънредни ситуации, следва да се 
предвидят допълнителни задължения за 
осигуряване на видимост за Съюза.

(16) Като се има предвид, че 
разполагането на капацитета на rescEU 
за операции за реагиране по линия на 
Механизма на Съюза осигурява 
значителна добавена стойност от Съюза 
чрез осигуряване на ефективна и бърза 
реакция на бедствия, засягащи хора в 
извънредни ситуации, следва да се 
предвидят допълнителни задължения за 
осигуряване на информация за 
гражданите и медиите на Съюза и 
също така за осигуряване на  видимост 
за Съюза. Националните органи следва 
да получат от Комисията насоки за 
комуникация за всяка отделна намеса, 
за да се гарантира, че ролята на 
Съюза е оповестена по подходящ 
начин.

Изменение 25

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се увеличи гъвкавостта и да 
се постигне оптимално изпълнение на 
бюджета, непрякото управление следва 

(17) За да се увеличи гъвкавостта и да 
се постигне оптимално изпълнение на 
бюджета, в настоящото решение 
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да бъде включено като метод за 
изпълнение на бюджета.

следва да се предвиди непрякото 
управление да се използва като метод за 
изпълнение на бюджета, когато това е 
оправдано от естеството и 
съдържанието на съответното 
действие.

Обосновка

Прякото управление от страна на Комисията, включително от делегациите на 
Съюза, следва да се предпочита, когато това е възможно. Непрякото управление 
следва да се използва само когато може ясно да се докаже, че това е по-ефективен и 
ефикасен начин на изпълнение за съответния вид действия.

Изменение 26

Предложение за решение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В съответствие с член 155 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета1a („Финансовия регламент“) 
субектите, изброени в член 62, 
параграф 1, буква в) от посочения 
регламент и в член 25, параграф 2 от 
настоящото решение, следва всяка 
година да изпълняват своите 
задължения за докладване. 
Изискванията за докладване за тези 
субекти са определени в 
споразумението за проверка, посочено 
в член 130, параграф 3 от Финансовия 
регламент.
____________________
1aРегламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
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№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., 
стр. 1).

Обосновка

Тъй като непрякото управление е нов начин на изпълнение в рамките на Механизма за 
гражданска защита на Съюза, е важно да се припомнят задълженията за докладване 
на субектите, извършващи дейност при непряко управление, както е посочено в 
член 155 от Финансовия регламент.

Изменение 27

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се насърчи 
предсказуемостта и дългосрочната 
ефективност, при прилагане на 
Решение за изпълнение № 
1313/2013/ЕС Комисията следва да 
приеме годишни или многогодишни 
работни програми, в които се 
посочват планираните средства. Това 
следва да помогне на Съюза да е по-
гъвкав при изпълнението на бюджета 
и по този начин да подобри 
действията в областта на 
превенцията и готовността.

заличава се

Изменение 28

Предложение за решение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Делегираните актове следва да 
определят засилени правомощия на 
водещите агенции на Съюза за 
управление на капацитета на rescEU, 
за ръководене на процеса на възлагане 
на поръчки и за представяне на 
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препоръки относно конкретните 
количества и продукти, които да 
бъдат разположени в географски 
разпръснати логистични центрове.

Изменение 29

Предложение за решение
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Създаването, управлението и 
разпределението на допълнителни 
стратегически резерви на Съюза и на 
запаси от капацитет, чието 
предназначение е реакция при 
извънредни медицински ситуации в 
рамките на програмата EU4Health, 
следва да допълват резервите на 
rescEU.

Изменение 30

Предложение за решение
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Механизмът на Съюза следва 
също така да дава възможност за 
допълнителни доброволни вноски на 
държавите членки.

Изменение 31

Предложение за решение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Въпреки че мерките за превенция 
и готовност са от съществено значение 
за повишаване на устойчивостта на 
Съюза при справяне с природни и 
причинени от човека бедствия, 
възникването, моментът на възникване 

(23) Въпреки че мерките за превенция 
и готовност са от съществено значение 
за повишаване на устойчивостта на 
Съюза при справяне с природни и 
причинени от човека бедствия, 
възникването, моментът на възникване 
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и мащабът на бедствията са по своя 
характер непредвидими. Както се вижда 
от неотдавнашната криза, свързана с 
COVID-19, финансовите ресурси, 
необходими, за да се гарантира 
адекватен отговор, могат значително да 
варират от година на година и следва да 
бъдат предоставени незабавно. Ето защо 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта от 
бързо реагиране при възникването на 
нови потребности означава адаптиране 
на финансовото изпълнение на 
програмите. Поради това е 
целесъобразно да се разреши пренасяне 
на неизползваните бюджетни кредити, 
ограничено до следващата година и 
предназначено единствено за действия 
за реагиране, в допълнение към член 12, 
параграф 4 от Финансовия регламент.

и мащабът на бедствията са по своя 
характер непредвидими. Както се вижда 
от неотдавнашната криза, свързана с 
COVID-19, финансовите ресурси, 
необходими, за да се гарантира 
адекватен отговор, могат значително да 
варират от година на година и следва да 
бъдат предоставени незабавно. Ето защо 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта от 
бързо реагиране при възникването на 
нови потребности означава адаптиране 
на финансовото изпълнение на 
програмите. Поради това е 
целесъобразно да се разреши пренасяне 
на неизползваните бюджетни кредити, 
ограничено до следващата година и 
предназначено за действия за 
превенция, готовност и реагиране, в 
допълнение към член 12, параграф 4 от 
Финансовия регламент.

Изменение 32

Предложение за решение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Приложение I към Решение 
№ 1313/2013/ЕС не позволява 
достатъчна гъвкавост, за да позволи 
на Съюза да адаптира по подходящ 
начин инвестициите в превенция, 
готовност и реагиране и поради това 
се заличава. Равнищата на 
инвестициите, които да бъдат 
разпределени между различните фази 
на цикъла на управление на риска от 
бедствия, трябва да бъдат 
предварително определени. Тази липса 
на гъвкавост не позволява на Съюза да 
бъде в състояние да реагира на 
непредвидимия характер на 
бедствията.

заличава се
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Изменение 33

Предложение за решение
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) По време на пандемията от 
COVID-19, с цел да се осигури 
функциониращ капацитет на rescEU 
и механизмът на Съюза да реагира 
ефективно на нуждите на 
гражданите на Съюза, бяха 
предоставени допълнителни 
финансови средства за финансиране 
на действия по линия на Механизма 
на Съюза. Важно е на Съюза да бъде 
предоставена необходимата 
гъвкавост, за да може той да реагира 
ефективно на непредсказуемото 
естество на бедствията, като в 
същото време се запазва известна 
предсказуемост в изпълнението на 
целите, определени в настоящото 
решение. Важно е да се постигне 
необходимият баланс за 
изпълнението на тези цели. С цел 
актуализиране на процентите, 
определени в приложение I, съгласно 
приоритетите на реформирания 
Механизъм на Съюза, на Комисията 
следва да бъдат делегирани 
правомощията да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

Изменение 34

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 1 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(-1) Член 1, параграф 2 се заменя 
със следното:
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2. Защитата, осигурявана съгласно 
Механизма на Съюза, обхваща преди 
всичко населението, но също така и 
околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички видове природни и 
причинени от човека бедствия, 
включително последиците от 
терористични актове и технологични, 
радиационни или екологични бедствия, 
замърсяване на морската среда и 
спешни случаи на остри здравословни 
проблеми, които възникват на 
територията на Съюза или извън него. 
При последиците от терористични 
актове или радиационни бедствия 
Механизмът на Съюза може да обхваща 
само действията за готовност и 
реагиране.

‘2. Защитата, осигурявана съгласно 
Механизма на Съюза, обхваща преди 
всичко населението, но също така и 
околната среда и имуществото, 
включително културното наследство, 
срещу всички видове природни и 
причинени от човека бедствия, 
включително последиците от 
терористични актове и технологични, 
радиационни или екологични бедствия, 
замърсяване на морската среда, 
хидрогеоложка нестабилност и 
спешни случаи на остри здравословни 
проблеми, които възникват на 
територията на Съюза или извън него. 
При последиците от терористични 
актове или радиационни бедствия 
Механизмът на Съюза може да обхваща 
само действията за готовност и 
реагиране.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Изменение 35

Предложение за решение
Член 1 – алинея 1 – точка -1 а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 1 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(-1a) Член 1, параграф 3 се заменя 
със следното:

3. Механизмът на Съюза насърчава 
солидарността между държавите членки 
чрез практическо сътрудничество и 
координация, без да засяга 
първостепенната отговорност на 
държавите членки да защитават 
населението, околната среда и 
имуществото, включително културното 
наследство, при бедствия на 
територията си, както и да обезпечават 
своите системи за управление при 

„3. Механизмът на Съюза насърчава 
солидарността между държавите членки 
чрез практическо сътрудничество и 
координация, без да засяга 
първостепенната отговорност на 
държавите членки да защитават 
населението, околната среда, почвата и 
имуществото, включително културното 
наследство, при бедствия на 
територията си, както и да обезпечават 
своите системи за управление при 
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бедствия с достатъчен капацитет, така 
че те да могат да се справят системно и 
по подходящ начин с бедствия с 
характер и величина, които могат с 
основание да се очакват и за които 
трябва да бъдат подготвени.

бедствия с достатъчен капацитет, така 
че те да могат да предотвратяват и да 
се справят системно и по подходящ 
начин с бедствия с характер и величина, 
които могат с основание да се очакват и 
за които трябва да бъдат подготвени.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Изменение 36

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст в сила Изменение

(-1б) В член 3, параграф 1, буква в) се 
заменя със следното:

в) улесняване на бързото и ефикасно 
реагиране при бедствия или 
непосредствена заплаха от такива, 
включително чрез предприемане на 
мерки за смекчаване на 
непосредствените последици от 
бедствията;

„в) улесняване на бързото и ефикасно 
реагиране при бедствия или 
непосредствена заплаха от такива, 
включително чрез премахване на 
евентуални пречки от бюрократично 
естество.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Изменение 37

Предложение за решение
Член 1 – алинея 1 – точка 1 а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 4 – параграф 1– точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 4 се добавя следната 
точка:
„4а. „Цели на Съюза във връзка с 
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устойчивостта при бедствия“ 
означава целите, определени за 
подпомагане на действията за 
превенция и готовност с цел 
подобряване на капацитета на Съюза 
и на неговите държави членки да 
устоят на последиците от бедствие, 
което води до или може да доведе до 
трансгранични последици, 
осигуряване на обща основа във връзка 
с това да се запазят, въпреки 
последиците от това бедствие, 
критично важни обществени 
функции, както и гарантиране на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар в такъв контекст;“

Изменение 38

Предложение за решение
Член 1 –  параграф 1 – точка 1 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст в сила Изменение

(1б) В член 5, параграф 1, буква в) се 
заменя със следното: 

в) осъществява и редовно 
актуализира междусекторен преглед и 
картографиране на рисковете от 
природни и предизвикани от човека 
бедствия, пред които е изправен 
Съюзът, като възприема съгласуван 
подход в различните области на 
политиката, които имат отношение или 
отражение върху превенцията на 
бедствията, и като отчита надлежно 
евентуални последствия от изменението 
на климата;

„в) осъществява и редовно 
актуализира междусекторен преглед и 
картографиране на рисковете от 
природни и предизвикани от човека 
бедствия, включително бедствия, 
които водят до или могат да доведат 
до трансгранични последици, пред 
които е изправен Съюзът, като 
възприема съгласуван подход в 
различните области на политиката, 
които имат отношение или отражение 
върху превенцията на бедствията, и като 
отчита надлежно евентуални 
последствия от изменението на 
климата;“

Изменение 39



PE652.637v02-00 28/98 RR\1212605BG.docx

BG

Предложение за решение
Член 1 –  алинея 1 – точка 1 в (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква з

Текст в сила Изменение

(1в) В член 5, параграф 1, буква з) се 
заменя със следното:

з) насърчава използването на различни 
фондове на Съюза, с които може да се 
подпомага устойчива превенция на 
бедствия, и поощрява държавите членки 
и регионите да се възползват от подобни 
възможности за финансиране;

„з) насърчава използването на 
фондовете на Съюза, с които може да 
се подпомага устойчива превенция на 
бедствия, в това число превенция на 
бедствия, причинени от 
хидрогеоложка нестабилност, и 
поощрява държавите членки и 
регионите да се възползват от подобни 
възможности за финансиране;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Изменение 40

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст в сила Изменение

-a) В параграф 1 буква в) се заменя 
със следното:

в) доразвиват и прецизират 
планирането на управлението на риска 
от бедствия на национално или на 
съответното поднационално равнище;

„в) доразвиват и прецизират 
планирането на управлението на риска 
от бедствия на национално или на 
съответното поднационално равнище, 
включително по отношение на 
трансграничното сътрудничество, 
като се вземат предвид целите на 
Съюза за устойчивост при бедствия, 
посочени в член 6, параграф 5, и 
рисковете, свързани с бедствия, 
които водят до или могат да доведат 
до трансгранични последици;“
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Изменение 41

Предложение за решениеЧлен 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -а а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст в сила Изменение

−aa) В параграф 1 буква г) се заменя 
със следното:

г) предоставят на Комисията 
обобщена информация за съответните 
елементи от оценките, посочени в букви 
а) и б), като се съсредоточават върху 
основните рискове. За основните 
рискове с трансгранични последици, 
както и по целесъобразност за рисковете 
с малка вероятност, но със значими 
последици, държавите членки описват 
приоритетните превантивни мерки и 
мерки за готовност. Обобщената 
информация се предоставя на 
Комисията в срок до 31 декември 
2020 г. и на всеки три години след това, 
както и когато са налице значителни 
промени;

„г) предоставят на Комисията 
обобщена информация за съответните 
елементи от оценките, посочени в букви 
а) и б), като се съсредоточават върху 
основните рискове. За основните 
рискове с трансгранични последици и 
рисковете, свързани с бедствия, 
които водят до или могат да доведат 
до трансгранични последици, както и по 
целесъобразност за рисковете с малка 
вероятност, но със значими последици, 
държавите членки описват 
приоритетните превантивни мерки и 
мерки за готовност. Обобщената 
информация се предоставя на 
Комисията в срок до 31 декември 
2020 г. и на всеки три години след това, 
както и когато са налице значителни 
промени;“

Изменение 42

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подобряват събирането на данни 
относно загубите от бедствия на 
национално или на подходящо 
поднационално равнище с цел 
осигуряване на изработване на основан 
на факти сценарий, както е посочено в 
член 10, параграф 1.;

е) подобряват събирането на данни 
относно загубите от бедствия на 
национално или на подходящо 
поднационално равнище с цел 
осигуряване на изработване на основан 
на факти сценарий, както е посочено в 
член 10, параграф 1, особено когато 
става дума за установяване на 
пропуски в капацитета за реагиране 
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при трансгранични бедствия.

Изменение 43

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.  Комисията определя целите на 
Съюза за устойчивост при бедствия с 
цел подкрепа на действията за 
превенция и готовност. Целите за 
устойчивост при бедствия гарантират 
обща основа за гарантиране на 
функционирането на вътрешния пазар и 
за поддържане на критични обществени 
функции в условията на каскадни 
ефекти, причинени от бедствие с високо 
въздействие. Целите се основават на 
прогнозни сценарии, включително 
въздействието на изменението на 
климата върху риска от бедствия, данни 
за минали събития и междусекторен 
анализ на въздействието, като се отделя 
специално внимание на уязвимите лица.

5. В срок до ... [18 месеца от 
датата на влизане в сила на 
настоящото решение за изменение] 
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 за допълване 
на настоящото решение чрез 
определяне на цели на Съюза за 
устойчивост при бедствия с цел 
подкрепа на действията за превенция и 
готовност. Целите за устойчивост при 
бедствия гарантират обща основа за 
гарантиране на функционирането на 
вътрешния пазар и за поддържане на 
критични обществени функции в 
условията на каскадни ефекти, 
причинени от бедствие с високо 
въздействие. Посочените цели се 
основават на прогнозни сценарии, 
включително въздействието на 
изменението на климата и на загубата 
на биологично разнообразие върху 
риска от бедствия, данни за минали 
събития и междусекторен анализ на 
въздействието, както и анализ на 
социалното въздействие в 
дългосрочен план върху засегнатите 
региони, като се отделя специално 
внимание на уязвимите лица. При 
изготвянето на целите относно 
устойчивостта при бедствия 
Комисията обръща специално 
внимание на повтарящите се 
бедствия, които засягат регионите 
на държавите членки, и предлага 
националните органи да предприемат 
конкретни мерки, включително 
такива, които ще бъдат приложени с 
използване на фондове на Съюза, за да 
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се засили устойчивостта при кризи.
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема, когато е 
необходимо, делегирани актове в 
съответствие с член 30 за определяне 
на целите на Съюза относно 
устойчивостта при бедствия. 

Изменение 44

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ERCC по-специално координира, 
наблюдава и подкрепя в реално време 
реагирането при извънредни ситуации 
на равнището на Съюза. ERCC работи в 
тесен контакт с националните системи 
за реагиране при кризи, органите за 
гражданска защита и съответните 
органи на Съюза.

ERCC по-специално координира, 
наблюдава и подкрепя в реално време 
реагирането при извънредни ситуации 
на равнището на Съюза. ERCC работи в 
тесен контакт с националните системи 
за реагиране при кризи, органите за 
гражданска защита, доброволческите 
групи на равнището на общността и 
съответните органи на Съюза.

Изменение 45

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 8 – буква в – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- за разработването на 
транснационални системи за откриване 
и предупреждение от интерес за Съюза;

- за разработването на 
транснационални системи за откриване 
и ранно предупреждение от интерес за 
Съюза с цел смекчаване на 
непосредственото въздействие на 
бедствията и пандемиите върху 
човешкия живот;

Изменение 46
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 8 – буква в – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за да се предостави техническа 
помощ за обучение на местните 
общности с цел повишаване на 
капацитета им по отношение на 
първата им неподпомагана реакция 
при криза;

Изменение 47

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1– точка 5 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 9 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В член 9 се добавя следният 
параграф:
„10а. Държавите членки 
предприемат подходящи действия, за 
да гарантират, че екипите за първа 
помощ са подходящо оборудвани и 
подготвени да реагират на всяко 
бедствие, посочено в член 1.“

Изменение 48

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и държавите членки 
работят заедно за подобряване на 
междусекторното планиране на 
устойчивостта както за природните 
бедствия, така и за бедствията, 

1. Комисията и държавите членки 
работят заедно за подобряване на 
междусекторното планиране на 
устойчивостта както за природните 
бедствия, така и за бедствията, 



RR\1212605BG.docx 33/98 PE652.637v02-00

BG

предизвикани от човека, които могат да 
имат трансграничен ефект, включително 
неблагоприятните последици от 
изменението на климата. Планирането 
на устойчивостта включва изготвяне на 
сценарии на равнището на Съюза за 
превенция и реагиране при бедствия въз 
основа на оценките на риска, посочени в 
член 6, параграф 1, буква а), и прегледа 
на рисковете, посочен в член 5, 
параграф 1, буква в), плана за 
управление на риска от бедствия, 
посочен в член 6, параграф 1, буква в), 
данните за загубите, причинени от 
бедствия, посочени в член 6, параграф 1, 
буква е), картографирането на активите 
и разработването на планове за 
разполагането на капацитета за 
реагиране, като се вземат предвид 
целите на Съюза за устойчивост при 
бедствия, посочени в член 6, параграф 5.

предизвикани от човека, които могат да 
имат трансграничен ефект, включително 
неблагоприятните последици от 
изменението на климата и 
увеличаващият се брой на 
трансграничните горски пожари. 
Планирането на устойчивостта включва 
изготвяне на сценарии на равнището на 
Съюза за превенция и реагиране при 
бедствия въз основа на оценките на 
риска, посочени в член 6, параграф 1, 
буква а), и прегледа на рисковете, 
посочен в член 5, параграф 1, буква в), 
плана за управление на риска от 
бедствия, посочен в член 6, параграф 1, 
буква в), данните за загубите, 
причинени от бедствия, посочени в 
член 6, параграф 1, буква е), 
картографирането на активите и 
разработването на планове за 
разполагането на капацитета за 
реагиране, като се вземат предвид 
целите на Съюза за устойчивост при 
бедствия, посочени в член 6, параграф 5.

Изменение 49

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При планирането на операции за 
реагиране при хуманитарни кризи извън 
ЕС Комисията и държавите членки 
набелязват и поощряват възможностите 
за полезно взаимодействие между 
помощта в областта на гражданската 
защита и финансовите средства по 
линия на хуманитарната помощ, 
предоставяни от Съюза и държавите 
членки.

2. При планирането на операции за 
реагиране при хуманитарни кризи извън 
ЕС Комисията и държавите членки 
набелязват и поощряват възможностите 
за полезно взаимодействие между 
помощта в областта на гражданската 
защита и финансовите средства по 
линия на хуманитарната помощ, 
предоставяни от Съюза и държавите 
членки, като се провеждат 
консултации с участниците от 
хуманитарната сфера, включително 
участниците на местно равнище и 
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местните органи, когато е възможно.

Изменение 50

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на установените 
рискове, целите за устойчивост, 
посочени в член 6, параграф 5, 
изготвянето на сценарии, посочено в 
член 10, параграф 1, и цялостния 
капацитет и пропуски, Комисията 
определя чрез актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2, видовете и броя на 
ключовия капацитет за реагиране, 
необходими за Европейския резерв за 
гражданска защита („цели по отношение 
на капацитета“).

2. Въз основа на установените 
рискове, цялостния капацитет, 
пропуските и съществуващите цели 
на Съюза за устойчивост при бедствия, 
посочени в член 6, параграф 5, и на 
евентуално съществуващото 
изготвяне на сценарии, посочено в 
член 10, параграф 1, Комисията 
определя чрез актове за изпълнение 
видовете и броя на ключовия капацитет 
за реагиране, необходими за 
Европейския резерв за гражданска 
защита („цели по отношение на 
капацитета“). Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

Изменение 51

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Директива № 1313/2013/ЕО
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение, 
приети в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 33, параграф 2, 
Комисията определя капацитета на 
rescEU, въз основа на целите за 
устойчивост, посочени в член 6, 
параграф 5, изготвянето на сценарии, 

2. Комисията създава европейски 
резерви от медицински средства за 
противодействие и оборудване в 
рамките на логистични центрове, 
които ще включват медицинските 
средства за противодействие, с които 
се реагира на малко вероятни събития 
с голямо въздействие. Чрез актове за 
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посочено в член 10, параграф 1, като се 
вземат предвид установените и 
възникващите рискове и общия 
капацитет и пропуски на равнището на 
Съюза, по-специално в областта на 
борбата от въздуха с горските пожари, 
химическите, биологичните, 
радиологичните и ядрените инциденти и 
спешната медицинска помощ.

изпълнение Комисията определя 
капацитета на rescEU, въз основа, наред 
с другото, на всички съществуващи 
цели на Съюза за устойчивост при 
бедствия, посочени в член 6, параграф 
5, и на евентуално съществуващото 
изготвяне на сценарии, посочено в 
член 10, параграф 1, като се вземат 
предвид установените и възникващите 
рискове и общия капацитет и пропуски 
на равнището на Съюза, по-специално в 
областта на борбата от въздуха с 
горските пожари, спасителните 
операции при земетресения и 
наводнения, химическите, 
биологичните, радиологичните и 
ядрените инциденти и спешната 
медицинска помощ. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2. Комисията редовно 
актуализира информацията относно 
броя и класификацията на 
капацитета на rescEU и предоставя 
тази информация пряко на 
разположение на другите 
институции на Съюза.

Изменение 52

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 2– алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на капацитета, 
предназначен за реагиране при 
извънредни медицински ситуации, 
като например стратегически запаси, 
екипи за спешна медицинска помощ и 
всякакъв друг съответен капацитет, 
Комисията гарантира, че са 
постигнати ефективна координация 
и полезни взаимодействия с други 
програми и фондове на Съюза, и по-
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специално с програмата EU4Health1а и 
със съответните участници от 
Съюза и на международно равнище.
_______________________
1a Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на програма за 
действията на Съюза в областта на 
здравето за периода 2021–2027 г. и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 
(програма „ЕС в подкрепа на 
здравето“), COM(2020) 405 final

Изменение 53

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитетът на rescEU се придобива, 
наема, получава по договор за лизинг 
и/или се договаря по друг начин от 
Комисията или държавите членки. 
Комисията може да придобива, наема, 
получава по договор за лизинг и/или 
договаря по друг начин капацитет на 
rescEU за складиране и разпределяне на 
материали или за предоставяне на 
услуги на държавите членки чрез 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки в съответствие с финансовите 
правила на Съюза. Когато капацитетът 
на rescEU е придобит, нает, получен по 
договор за лизинг или договорен по 
друг начин от държавите членки, 
Комисията може да предостави преки 
безвъзмездни средства на държавите 
членки без покана за представяне на 
предложения.

Капацитетът на rescEU се придобива, 
наема, получава по договор за лизинг 
и/или се договаря по друг начин от 
Комисията или държавите членки. 
Комисията може да придобива, наема, 
получава по договор за лизинг и/или 
договаря по друг начин капацитет на 
rescEU за складиране и разпределяне на 
висококачествени материали или за 
предоставяне на услуги на държавите 
членки чрез процедури за възлагане на 
обществени поръчки в съответствие с 
финансовите правила на Съюза. Когато 
Комисията придобива капацитет на 
rescEU, тя запазва правото на 
собственост върху този капацитет, 
дори когато той е разпределен между 
държавите членки. Когато 
капацитетът на rescEU е нает, 
получен по договор за лизинг или 
договорен по друг начин от 
Комисията, тя запазва пълен 
контрол върху този капацитет. 
Когато Комисията придобива 
капацитет, който не е годен за 
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повторно използване, тя може да 
прехвърля собствеността върху този 
капацитет на държавата членка, 
отправила искането. Когато 
капацитетът на rescEU е придобит, нает, 
получен по договор за лизинг или 
договорен по друг начин от държавите 
членки, Комисията може да предостави 
преки безвъзмездни средства на 
държавите членки без покана за 
представяне на предложения.

Обосновка

Предизвиканата от COVID-19 криза ясно показа колко е важно да се проверява 
качеството на медицинските материали и оборудване, особено когато те се набавят 
извън Съюза.

Изменение 54

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитетът на rescEU се намира в 
държавите членки, които придобиват, 
наемат, получават по договор за лизинг 
и/или договарят по друг начин този 
капацитет. Като начин за повишаване на 
устойчивостта на Съюза капацитетът на 
rescEU, придобит, нает, получен по 
договор за лизинг или договорен по 
друг начин от Комисията, следва да се 
разположи предварително и по 
стратегически начин на територията на 
Съюза. В консултация с държавите 
членки капацитетът на rescEU, 
придобит, нает, получен по договор за 
лизинг или договорен по друг начин от 
Комисията, би могъл също да се 
намира в трети държави 
посредством ползващи се с доверие 
мрежи, управлявани от 
международни организации с опит в 
тази сфера.

Капацитетът на rescEU се намира в 
държавите членки, които придобиват, 
наемат, получават по договор за лизинг 
и/или договарят по друг начин този 
капацитет. Като начин за повишаване на 
устойчивостта на Съюза капацитетът на 
rescEU, придобит, нает, получен по 
договор за лизинг или договорен по 
друг начин от Комисията, следва да се 
разположи предварително и по 
стратегически начин на територията на 
Съюза.



PE652.637v02-00 38/98 RR\1212605BG.docx

BG

Изменение 55

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 5

Текст в сила Изменение

aа) параграф 5 се заменя със 
следното:

5. Държавата членка, която притежава, 
наема или получава по договор за 
лизинг способности на rescEU, 
гарантира регистрирането на тези 
способности в CECIS, както и 
наличността и възможността за 
използването им за операции по линия 
на Механизма на Съюза.

‘5. Комисията или държавата членка, 
която притежава, наема,получава по 
договор за лизинг или придобива по 
друг (договорен) начин способности на 
rescEU, гарантира регистрирането на 
тези способности в CECIS, както и 
наличността и възможността за 
използването им за операции по линия 
на Механизма на Съюза.

Способностите на rescEU могат да се 
използват за национални цели, съгласно 
посоченото в член 23, параграф 4а, само 
когато не се използват или не са 
необходими за операции за реагиране по 
линия на Механизма на Съюза.

Способностите на rescEU могат да се 
използват за национални цели, съгласно 
посоченото в член 23, параграф 4а, само 
когато не се използват или не са 
необходими за операции за реагиране по 
линия на Механизма на Съюза.

Способностите на rescEU се използват в 
съответствие с актовете за изпълнение, 
приети съгласно член 32, параграф 1, 
буква ж), и с оперативните договори 
между Комисията и държавите членки, 
които притежават, наемат или 
получават по договор за лизинг тези 
способности, където се определят по-
подробно условията за използване на 
способностите на rescEU, включително 
участващия персонал.

Способностите на rescEU се използват в 
съответствие с актовете за изпълнение, 
приети съгласно член 32, параграф 1, 
буква ж), и с оперативните договори 
между Комисията и държавите членки, 
които притежават, наемат или 
получават по договор за лизинг тези 
способности, където се определят по-
подробно условията за използване на 
способностите на rescEU, включително 
участващия персонал.

Общите условия, посочени в 
оперативните договори, гарантират 
също така, че капацитетът на 
rescEU се използва в съответствие с 
настоящото решение, по-специално с 
изискването за предоставяне на 
капацитет на rescEU, както е 
посочено в параграф 6 от настоящия 
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член, и с общите цели, определени в 
член 1. Тези условия определят и 
мерките, които трябва да се 
предприемат в случаи на 
несъответствие, за да се гарантира 
правилното използване на 
финансирането от Съюза.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=BG)

Изменение 56

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Капацитетът на rescEU може да се 
разполага извън Съюза в съответствие с 
параграфи 6—9 от настоящия член.

„Капацитетът на rescEU може да се 
разполага извън Съюза в съответствие с 
параграфи 6—9 от настоящия член. 
Комисията въвежда специални 
разпоредби, за да гарантира 
отчетността и правилното 
използване на капацитета на rescEU в 
трети държави, включително 
осигуряването на достъп за 
служителите на Съюза, извършващи 
контрол. Видимостта на Механизма 
на Съюза в трети държави се 
осигурява в съответствие с член 20а, 
параграфи 1 и 2 от настоящото 
решение.

Изменение 57

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1– точка 8 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В член 13, параграф 1, втора 
алинея се добавя следната буква:
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„еа) създава капацитет, свързан със 
специфични експертни знания и опит 
в областта на реакцията, който 
може да се използва в случай на 
бедствия, засягащи културното 
наследство.“

Изменение 58

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събира и анализира потвърдена 
информация относно ситуацията, 
съвместно със засегнатата държава 
членка, с цел генериране на обща 
ситуационна осведоменост и я 
разпространява сред държавите членки;

б) събира и анализира потвърдена 
информация относно ситуацията, 
съвместно със засегнатата държава 
членка, с цел генериране на обща 
осведоменост за ситуацията и 
реакцията спрямо ситуацията и я 
разпространява непосредствено сред 
държавите членки;

Изменение 59

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1– точка 9 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 16 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(9a) В член 16 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Операциите по смисъла на 
настоящия член могат да се провеждат 
или като самостоятелни операции за 
оказване на помощ, или като 
подпомагане на операция, ръководена 
от международна организация. 
Координацията на Съюза се интегрира 
изцяло в общата координация, 
осигурена от Службата на ООН за 
координация на хуманитарните 

“2. Операциите по смисъла на 
настоящия член могат да се провеждат 
или като самостоятелни операции за 
оказване на помощ, или като 
подпомагане на операция, ръководена 
от международна организация. 
Координацията на Съюза се интегрира 
изцяло в общата координация, 
осигурена от Службата на ООН за 
координация на хуманитарните 
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дейности (OCHA), като се спазва 
нейната ръководна роля. В случай на 
причинени от човека бедствия или 
сложни извънредни ситуации 
Комисията гарантира съгласуваност с 
Европейския консенсус относно 
хуманитарната помощ и зачитането на 
хуманитарните принципи.

дейности (OCHA), като се спазва 
нейната ръководна роля. В случай на 
причинени от човека бедствия или 
сложни извънредни ситуации 
Комисията, когато е възможно, 
провежда консултации с участници 
от хуманитарната сфера, 
включително на местно равнище, и 
гарантира съгласуваност с Европейския 
консенсус относно хуманитарната 
помощ и зачитането на хуманитарните 
принципи.

Изменение 60

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при отправено искане за 
експертни консултации в областта на 
превенцията в съответствие с член 5, 
параграф 2;

a) при отправено искане за 
експертни консултации в областта на 
превенцията в съответствие с член 5, 
параграф 2, по-конкретно в случай на 
пандемия;

Изменение 61

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при отправено искане за 
експертни консултации в областта на 
готовността в съответствие с член 13, 
параграф 3;

б) при отправено искане за 
експертни консултации в областта на 
готовността в съответствие с член 13, 
параграф 3, по-конкретно в случай на 
пандемия;

Изменение 62
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 18 – параграф 1 – буква а a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) разработване на картографски 
материал за бързото разполагане и 
мобилизиране на ресурси, особено 
като се имат предвид особеностите 
на трансграничните региони за 
целите, свързани с трансгранични 
рискове, като например пожари;

Изменение 63

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила Изменение

ба) в параграф 3 първата алинея се 
заменя със следното:

Финансовите средства, посочени в 
параграф 1 могат да покриват и 
разходите, свързани с дейности за 
подготовка, наблюдение, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на Механизма на Съюза и 
постигането на неговите цели.“

Финансовите средства, посочени в 
параграфи 1 и 1а от настоящия член 
и в член 19а, могат да покриват и 
разходите, свързани с дейности за 
подготовка, наблюдение, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на Механизма на Съюза и 
постигането на неговите цели.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Изменение 64

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) добавя се следният параграф:
„3а. Финансовият пакет, посочен в 
параграфи 1 и 1а от настоящия член 
и в член 19а, се разпределя за действия 
за превенция, подготовка и реагиране 
при природни и причинени от човека 
бедствия.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Изменение 65

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 4 се заменя със 
следното:

заличава се

„4. Финансовият пакет, посочен в 
параграфи 1 и 1а, се разпределя за 
действия за превенция, подготовка и 
реагиране при природни и причинени 
от човека бедствия.“;

Изменение 66

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 4

Текст в сила Изменение

ва) параграф 4 се заменя със 
следното:

4. Финансовият пакет, посочен в 
параграф 1, се отпуска за периода 
2014—2020 г. съгласно процентите и 
принципите, определени в приложение 

„4. Финансовият пакет, посочен в 
параграф 1, се отпуска за периода 2014 – 
2020 г. съгласно процентите, 
определени в точка 1 от приложение 
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I. I, и принципите, определени в точка 3 
от посоченото приложение.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=159411887242113)

Изменение 67

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) вмъква се следният параграф:
„4a. Финансовият пакет, посочен в 
параграф 1а от настоящия член и в 
член 19а, се отпуска за периода 2021 – 
2027 г. съгласно процентите, 
определени в точка 2 от приложение 
I, и принципите, определени в точка 3 
от посоченото приложение.“;

Изменение 68

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 5 и параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) параграфи 5 и 6 се заличават. заличава се

Изменение 69

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 5

Текст в сила Изменение

га) параграф 5 се заменя със 
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следното:
5. Комисията прави преглед на 
разбивката в приложение I в контекста 
на резултатите от междинната оценка, 
посочена в член 34, параграф 2, буква 
а). Комисията се оправомощава да 
приема, когато е необходимо, с оглед 
резултатите от тази оценка, 
делегирани актове, в съответствие с 
член 30, за коригиране на посочените в 
приложение I стойности с над 8 
процентни пункта и с не повече от 16 
процентни пункта. Тези делегирани 
актове се приемат до 30 юни 2017 г.

„5. Комисията прави преглед на 
разбивката в приложение I в контекста 
на резултатите от оценката, посочена 
в член 34, параграф 3. Комисията се 
оправомощава да приема, когато е 
необходимо, с оглед на непредвидени 
събития, засягащи изпълнението на 
бюджета, или с оглед на създаването 
на капацитет на rescEU, делегирани 
актове в съответствие с член 30 с цел 
изменение на приложение I за 
коригиране на всяка от посочените в 
точки 1 и 2 от приложение I стойности 
с над 10 процентни пункта.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Изменение 70

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 6

Текст в сила Изменение

гб) параграф 6 се заменя със 
следното:

6. Когато обосновани наложителни 
причини за спешност налагат да се 
преработят бюджетните средства за 
действия за реагиране, Комисията се 
оправомощава да приеме делегирани 
актове за коригиране на посочените в 
приложение I стойности с над 8 
процентни пункта и с не повече от 16 
процентни пункта, в рамките на 
наличните бюджетни средства и в 
съответствие с предвидената в член 31 
процедура.

„6. Когато обосновани наложителни 
причини за спешност налагат да се 
преработят бюджетните средства за 
действия за реагиране, Комисията се 
оправомощава да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 30 с цел 
изменение на приложение I за 
коригиране на всяка от посочените в 
точка 1 и 2 от приложение I стойности 
с над 10 процентни пункта, в рамките на 
наличните бюджетни средства и в 
съответствие с предвидената в член 31 
процедура.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)
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Изменение 71

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г в (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) в член 19 се добавя следният 
параграф:
„6а. Европейският парламент и 
Съветът разрешават наличните 
годишни бюджетни кредити, без да де 
засягат разпоредбите на Регламент 
(ЕС, Евратом) № ..../... на Съвета за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021 – 
2027 г. и Междуинституционално 
споразумение от ... 2020 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетни 
въпроси и доброто финансово 
управление.“

Изменение 72

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 а  – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [ERI], се изпълняват съгласно 
настоящото Решение чрез средствата, 
посочени в член 3, параграф 2, буква а), 
подточка iv) от посочения Регламент, 
при спазване на член 4, параграфи 4 и 8 
от него.

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [ERI], се изпълняват съгласно 
настоящото Решение със сума в размер 
на 2 187 620 000 EUR по текущи цени, 
както е посочено в член 3, параграф 2, 
буква а), подточка vi) от същия 
регламент, при спазване на член 4, 
параграфи 4 и 8.

Обосновка

С цел постигане на яснота и прозрачност е препоръчително в правното основание на 
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Механизма за гражданска защита на Съюза да се посочи точната сума, която 
трябва да бъде предоставена на Механизма чрез Инструмента за възстановяване.

Изменение 73

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 20 а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка помощ или финансиране, 
предоставени по силата на настоящото 
Решение, получават подходяща 
видимост. По-специално държавите 
членки гарантират, че публичното 
оповестяване на операциите, 
финансирани по линия на Механизма на 
Съюза:

Всяка помощ или финансиране, 
предоставени по силата на настоящото 
Решение, получават подходяща 
видимост в съответствие със 
съставените от Комисията 
конкретни насоки за специфични 
намеси. По-специално държавите 
членки гарантират, че публичното 
оповестяване на операциите, 
финансирани по линия на Механизма на 
Съюза:

Изменение 74

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 20 a – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато капацитет на RescEU се 
използва за национални цели, както е 
посочено в член 12, параграф 5, чрез 
същите средства като посочените в 
първа алинея от настоящия параграф 
държавите членки признават 
произхода на този капацитет и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза, използвано 
за придобиването на този капацитет.

Изменение 75

Предложение за решение
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Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 21 – параграф 1 – буква з

Текст в сила Изменение

aа) в член 21, параграф 1 буква з) се 
заменя със следното:

з) подпомагане на дейностите за 
постигане на готовност, описани в член 
13;

„з) подпомагане на дейностите за 
постигане на готовност, описани в член 
13, по-специално чрез укрепване на 
съществуващите мрежи за обучение, 
полезните взаимодействия между 
тях и насърчаване на създаването на 
нови мрежи с акцент върху 
иновативни решения и нови рискове и 
предизвикателства;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=BG)

Изменение 76

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 21 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовата помощ, посочена в 
настоящия параграф, може да се 
осъществява чрез многогодишни 
работни програми. За действията, 
чийто срок надхвърля една година, 
бюджетните задължения може да се 
разпределят на годишни вноски.

заличава се

Изменение 77

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 25 – параграф 2



RR\1212605BG.docx 49/98 PE652.637v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изпълнява 
финансовата помощ на Съюза в 
съответствие с Финансовия 
регламент чрез пряко управление или 
непряко управление с органите, 
посочени в член 62, параграф 1, буква в) 
от Финансовия регламент.

2. Комисията изпълнява 
финансовата помощ на Съюза чрез 
пряко управление в съответствие с 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
или чрез непряко управление с 
органите, посочени в член 62, параграф 
1, буква в) от посочения регламент. При 
избора на начина на изпълнение на 
финансовата подкрепа се отдава 
приоритет на прякото управление. 
Комисията може да използва непряко 
управление, когато това е оправдано 
от естеството и съдържанието на 
съответното действие. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 30 за 
допълване на настоящото решение 
чрез определяне на действията, 
извършвани по линия на Механизма на 
Съюза, които могат да бъдат 
изпълнявани чрез непряко управление.

Обосновка

Прякото управление от страна на Комисията, включително от делегациите на 
Съюза, следва да се предпочита, когато това е възможно. Непрякото управление 
следва да се използва само когато може ясно да се докаже, че това е по-ефективен и 
ефикасен начин на изпълнение за съответния вид действия.

Изменение 78

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 25 – параграф  4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да изпълни настоящото Решение, 
Комисията приема годишни или 
многогодишни работни програми чрез 
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 

За да изпълни настоящото Решение, 
Комисията приема годишни работни 
програми чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
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член 33, параграф 2. В годишните или 
многогодишните работни програми се 
установяват набелязаните цели, 
очакваните резултати, методът на 
изпълнение и общият размер на 
разходите за тях. В тези програми се 
съдържа и описание на дейностите, 
които ще се финансират, данни за 
отпуснатите за всяка дейност средства и 
примерен график за изпълнение. Във 
връзка с финансовата помощ, посочена 
в член 28, параграф 2, годишните или 
многогодишните работни програми 
описват предвижданите действия по 
отношение на посочените в тях 
държави.

параграф 2. В годишните работни 
програми се установяват набелязаните 
цели, очакваните резултати, методът на 
изпълнение и общият размер на 
разходите за тях. В тези програми се 
съдържа и описание на дейностите, 
които ще се финансират, данни за 
отпуснатите за всяка дейност средства и 
примерен график за изпълнение. Във 
връзка с финансовата помощ, посочена 
в член 28, параграф 2, годишните 
работни програми описват 
предвижданите действия по отношение 
на посочените в тях държави.

Изменение 79

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 25 – параграф  4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това не се изискват годишни 
или многогодишни работни програми за 
действия, попадащи в обхвата на 
действията за реагиране при бедствия, 
изложени в глава IV, които не могат да 
бъдат предварително предвидени.

Въпреки това не се изискват годишни 
работни програми за действия, 
попадащи в обхвата на действията за 
реагиране при бедствия, изложени в 
глава IV, които не могат да бъдат 
предварително предвидени.

Изменение 80

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В допълнение към член 12, 
параграф 4 от Финансовия регламент 
бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за 
плащания, които не са били използвани 
до края на финансовата година, за която 

5. В допълнение към член 12, 
параграф 4 от Финансовия регламент 
бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за 
плащания, които не са били използвани 
до края на финансовата година, за която 
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са били вписани в годишния бюджет, 
автоматично се пренасят и могат да 
бъдат поети като задължения и платени 
до 31 декември на следващата година. 
Пренесените бюджетни кредити се 
използват единствено за действия за 
реагиране. Пренесените бюджетни 
кредити се използват първи през 
следващата финансова година.

са били вписани в годишния бюджет, 
автоматично се пренасят и могат да 
бъдат поети като задължения и платени 
до 31 декември на следващата година. 
Пренесените бюджетни кредити се 
използват за действия за превенция, 
готовност и реагиране. Пренесените 
бюджетни кредити се използват първи 
през следващата финансова година.

Изменение 81

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 6, 
параграф 5 и член 21, параграф 3, 
алинея втора, се предоставя на 
Комисията до 31 декември 2027 г.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 6, 
параграф 5, член 19, параграфи 5 и 6, 
член 21, параграф 3, втора алинея и 
член 25, параграф 2, се предоставя на 
Комисията до 31 декември 2027 г.

Изменение 82

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква а а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) параграф 3 се заличава;

Изменение 83

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 30 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Делегирането на правомощието, 
посочено в член 6, параграф 5, и член 
21, параграф 3, алинея втора, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

4. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, в член 
19, параграфи 5 и 6, в член 21, параграф 
3, втора алинея и в член 25, параграф 2, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в него. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Изменение 84

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква в
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 30 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Делегиран акт, приет съгласно 
член 6, параграф 5 и член 21, параграф 
3, алинея втора, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

7. Делегиран акт, приет съгласно 
член 6, параграф 5, член 19, параграфи 
5 и 6, член 21, параграф 3, втора алинея 
или в член 25, параграф 2, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.
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Изменение 85

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 22 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 34 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) в член 34, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
„В срок до... [24 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящото 
решение за изменение] Комисията 
оценява функционирането на 
Механизма на Съюза, както и 
координацията и полезните 
взаимодействия, постигнати с 
програма „ЕС в подкрепа на здравето“ 
(EU4Health) и други законодателни 
актове на Съюза в областта на 
здравеопазването, с цел представяне 
на законодателно предложение, което 
да включва създаването на специален 
европейски механизъм за реагиране в 
областта на здравеопазването.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Изменение 86

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1– точка 23
Решение № 1313/2013/ЕС
Приложение I

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Приложение I се заличава. заличава се

Изменение 87

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 23 a (нова)
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Решение № 1313/2013/ЕС
Приложение I

Текст в сила Изменение

(23a) Приложение I се изменя, както 
следва:

Приложение I „Приложение І

Проценти и принципи за 
разпределение на финансовия пакет за 
изпълнението на Механизма на 
Съюза, посочен в член 19, параграфи 1 
и 1а и в член 19а.

Разпределение (в проценти) на 
финансовия пакет за изпълнението на 
Механизма на Съюза, предвиден в член 
19, параграф 1

1. Принципи за разпределение на 
финансовия пакет за изпълнението на 
Механизма на Съюза, посочен в член 19, 
параграф 1, за периода 2014 – 2020 г.

Превенция: 20% +/- 8 процентни пункта Превенция: 10% +/- 10 процентни 
пункта

Готовност: 50% +/- 8 процентни пункта Готовност: 65% +/- 10 процентни пункта

Реакция: 30% +/- 8 процентни пункта Реакция: 25% +/- 10 процентни пункта

2. Разпределение (в проценти) на 
финансовия пакет за изпълнението на 
Механизма на Съюза, посочен в член 
19, параграф 1а и в член 19а, за 
периода 2021 – 2027 г.
Превенция: 8% +/- 10 процентни 
пункта
Готовност: 80% +/- 10 процентни 
пункта
Реакция: 12% +/- 10 процентни 
пункта

Принципи 3. Принципи
При изпълнението на настоящото 
решение Комисията дава приоритет на 
действията, за които решението 
определя срок в рамките на периода до 
изтичане на този срок, с оглед 
спазването на съответния срок.

При изпълнението на настоящото 
решение Комисията дава приоритет на 
действията, за които решението 
определя срок в рамките на периода до 
изтичане на този срок, с оглед 
спазването на съответния срок.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)



RR\1212605BG.docx 55/98 PE652.637v02-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От създаването си през 2013 г. Механизмът за гражданска защита на Съюза помогна на 
държавите членки да се справят с все по-честите природни бедствия. През 2017 г. от 
смъртоносните горски пожари в Португалия стана ясно, че за да може Механизмът на 
Съюза да реагира на природни и причинени от човека бедствия, е необходимо 
допълнително равнище на солидарност на равнището на Съюза. 

В съответствие с разпоредбите на новата нормативна уредба от март 2019 г. ние 
създадохме rescEU, общоевропейски резерв от самолети и хеликоптери за борба с 
пожари, специализирано медицинско оборудване и стратегически запаси от медицински 
материали и други ресурси. Този капацитет е в допълнение към националните ресурси. 
Европейската комисия финансира между 80% и 90% от общите разходи за закупуване и 
поддръжка, а в някои случаи – до 100 %. 

Въпреки че rescEU функционира от малко повече от една година, той вече е доказал 
своята стойност. През лятото на 2019 г. в Гърция беше използван за пръв път капацитет 
на rescEU - самолети за борба с пожари от Италия (два) и Испания (един). 

Няколко месеца по-късно, по време на пандемията от COVID-19 в средата на март 
2020 г., като част от rescEU беше включено и натрупването на запаси от лекарства и 
медицински изделия, състоящи се от медицински мерки за противодействие, като 
например медицинско оборудване за интензивни грижи, лични предпазни средства, 
лабораторни материали, ваксини и средства за лечение с цел готовност и реагиране при 
сериозна трансгранична заплаха за здравето. Благодарение на това запасяване лични 
предпазни средства бяха предоставени на три държави членки и на две държави 
кандидатки, които поискаха задействането на Механизма на Съюза. Освен това, 
благодарение на финансирането и координацията на Механизма на Съюза, над 75 000 
европейски граждани успяха да се завърнат по домовете си. 

Механизмът на Съюза беше един от малкото инструменти за солидарност по време на 
неотдавнашната извънредна медицинска ситуация. Независимо от това, тази криза 
показа необходимостта от по-бърза и по-ефективна солидарност. Въпреки създаването 
на rescEU, Механизмът на Съюза все още разчита на желанието и готовността на 
държавите членки, тъй като именно те отговарят за придобиването на капацитет. Както 
стана ясно през последните месеци, тази система на взаимна солидарност на европейско 
равнище има тенденцията да не сработва, ако всички или повечето държави членки са 
засегнати едновременно от една и съща извънредна ситуация. Тъй като тази система 
изисква действия от страна на държавите членки, Съюзът продължава да не бъде в 
състояние да предприема стъпки за своевременното запълване на тези критични 
пропуски с необходимите ресурси. От приемането на необходимия акт за изпълнение с 
цел включване на натрупването на запаси от медицински изделия и лекарства като 
капацитет на rescEU до първото използване в държава членка измина повече от един 
месец. За да се осигури ефективна цялостна реакция на Съюза в случаи на 
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широкомащабни извънредни ситуации, е необходима по-голяма степен на гъвкавост и 
автономност, що се отнася до предприемането на действия на равнището на Съюза в 
ситуации, в които неуспяващите да се справят с положението държави членки не могат 
да гарантират адекватна реакция.

В своята резолюция от 17 април 2020 г.1 Европейският парламент призова Комисията да 
„укрепи всички компоненти на управлението на кризи и реакцията при бедствия, както 
и допълнително да укрепи инструменти като RescEU, за да осигури наистина обща, 
координирана и ефективна реакция на равнището на ЕС; счита, че в европейски мащаб 
следва да бъдат засилени управлението на риска от бедствия, подготвеността за 
бедствия и превенцията на бедствия като допълнение към общото оборудване, 
материали и запаси от лекарства, за да се даде възможност за бързото им 
мобилизиране за защита на живота и поминъка на гражданите на ЕС; счита, че 
Механизмът за гражданска защита на ЕС следва да бъде укрепен, за да се улесни 
съвместното репатриране на граждани на ЕС.“

В този контекст докладчикът приветства целенасочените промени, въведени с 
предложението на Европейската комисия, която се вслуша в призива на Парламента. 
Докладчикът също така е съгласен, че трябва да се учим от грешките от миналото и да 
работим бързо, така че да можем да бъдем готови, когато новата Многогодишна 
финансова рамка започне да действа през 2021 г. Докладчикът също така приветства 
значителното увеличаване на отпуснатия бюджет с 2 милиарда евро, което почти утроява 
общия размер на предложената сума. Докладчикът припомня, че по време на последните 
преговори на равнище Европейски съвет механизмът на Съюза беше на път да получи 
под един милиард евро за периода 2021 – 2027 г. Непосредствено след това в разгара на 
кризата неговият бюджет беше увеличен с 410 милиона евро за натрупването на 
медицински запаси и за репатрирането на граждани на ЕС.

С предложените изменения докладчикът се опитва да засили законодателното 
предложение по въпросите на превенцията и готовността. Докладчикът е на мнение, че 
за да могат нововъведените „цели за устойчивост при бедствия“ да бъдат ефективни и да 
имат добавена стойност, те трябва да бъдат вземани предвид от държавите членки при 
изготвянето на техните планове за управление на риска. Освен това докладчикът 
призовава Европейската комисия да създаде общ списък на рисковете с трансгранично 
въздействие, така че държавите членки да бъдат подготвени за същите рискове, които 
могат да засегнат всички тях. Съгласно действащата нормативна уредба всяка държава 
членка изготвя свой собствен списък на възможните рискове. Това е разбираемо и до 
голяма степен зависи от географското положение и други фактори, които са различни за 
отделните държави членки. Същевременно съществуват някои рискове, които са общи 
за всички държави членки и могат да имат последици, които не се ограничават до 
съседните държави, а засягат целия регион. Всички държави членки следва да са готови 

1 RC-B9-0143/2020, относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и 
последиците от нея, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_BG.pdf
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да предприемат ефективни мерки по отношение на тези рискове. 

Що се отнася до капацитета на rescEU, докладчикът е на мнение, че Европейската 
комисия следва да бъде в състояние да набавя ресурси по пряк начин, за да се дава 
възможност на механизма на Съюза да реагира бързо и ефективно на нуждите на 
държавите членки, когато това е необходимо.  За да се осигури правна яснота, 
докладчикът счита, че Комисията следва да запази собствеността върху капацитета, 
който тя набавя. Докладчикът също така приема, че капацитетът на rescEU следва да се 
използва извън Съюза, за да се помага на трети държави по света да реагират на природни 
и на причинени от човека бедствия. Както беше доказано в миналото, Механизмът за 
гражданска защита на Съюза е важен инструмент на „меката“ дипломация на ЕС по 
света. Докладчикът обаче не е съгласен с предложението на Европейската комисия за 
преместване на този капацитет извън територията на Съюза. По време на 
неотдавнашната извънредна медицинска ситуация бяхме свидетели в множество случаи 
на конфискуването от страна на трети държави на лични предпазни средства, закупени 
от други държави. Докладчикът счита, че само в рамките на Съюза можем да 
гарантираме необходимите стандарти за безопасност и качество.

Докладчикът също така счита, че е важно да се изясни връзката между Механизма за 
гражданска защита на Съюза и програмата „EU4Health“ („ЕС в подкрепа на здравето“), 
тъй като и двете програми ще отговарят за натрупването на медицински запаси. Той също 
така призовава Комисията да направи преглед на ефективността на действащата уредба 
и ако е необходимо, да представи ново законодателно предложение за създаването на 
специализиран европейски механизъм за реагиране в областта на здравеопазването, 
както  вече беше поискано от Европейския парламент2.

Докладчикът също така иска да предложи държавите членки да бъдат задължени да 
посочват Механизма за гражданска защита на Съюза и финансирането от ЕС, което са 
получили, когато използват капацитета на rescEU за национални цели. Тъй като 
процентът на финансиране за целия капацитет се увеличава от 80% – 90 % на 100%, е 
важно приносът на ЕС да не бъде забравян или пренебрегван. 

На последно място, тъй като предишният доклад беше приет от комисията само преди 
няколко месеца с много голямо мнозинство, отново бяха внесени някои от 
предложенията, съдържащи се в него. 

Тъй като става въпрос за заличаването на приложение I от Комисията и неговата замяна 
с многогодишна работна програма, приета с акт за изпълнение, докладчикът предлага, с 
цел по-голяма прозрачност, що се отнася до използването на това финансиране, да бъде 
възстановено приложението, чиито разпоредби определят процентите, които ще бъдат 
разпределяни за превенция, готовност и реагиране. Въпреки това, като се има предвид 
голямата промяна, отразена в миналогодишния преглед, и фактът, че проектите за 
предотвратяване на природни бедствия като наводнения и горски пожари се финансират 
главно от други инструменти на ЕС, се предлага финансирането да се преразпредели, 

2 Вж. по-горе.
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като се насочи значително по-голяма сума към готовността, включително закупуването 
на активи на rescEU. Освен това докладчикът предоставя на Комисията по-голяма 
гъвкавост за извършване на всички необходими промени през следващите седем години. 
Необходимостта от гъвкавост, която стана очевидна по време на неотдавнашната 
извънредна медицинска ситуация, беше взета надлежно предвид, но трябва да се 
припомни, че всеки път, когато бюджетът бива изменян, трябва да бъдат променяни 
както годишните, така и многогодишните работни програми. В същото време процентите 
в приложението дават много по-голяма гъвкавост, тъй като то трябва да бъде променяно 
само ако те надвишават границата на преценка от 10%. 

Освен това докладчикът въвежда отново задължението Комисията да уточнява чрез 
делегирани актове областите, в които непрякото управление ще се използва като метод 
за изпълнение на бюджета.

Много от промените, предложени както от Комисията, така и от докладчика, отразяват 
позицията на Парламента от преди две години. Докладчикът е твърдо убеден, че 
неотдавнашните кризи показаха, че е необходим по-амбициозен механизъм, ако искаме 
Европейският съюз и неговите държави членки да бъдат готови и способни да се справят 
ефективно с всяко бъдещо природно или предизвикано от човека бедствие. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО 
ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Паскал Канфен
Председател
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно правното основание на предложението за решение на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 
№ 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза  
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 13 юли 2020 г.1 Вие поискахте съгласно член 40, параграф 2 от Правилника 
за дейността становището на комисията по правни въпроси относно целесъобразността 
на правното основание на предложението за решение на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска 
защита на Съюза.2

Въпросната комисия разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 2 
септември 2020 г.

I – Контекст

Предложението на Комисията се основава на член 196 и член 322, параграф 1, буква а) 
от ДФЕС. 

Искането се отнася до изменението, внесено от докладчика в комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), с което се заличава 
позоваването на член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС въз основа, съгласно писмото 
на комисията ENVI, на „технически съображения, и по-специално на факта, че този 
член се отнася до приемането на финансови правила чрез регламенти и следователно 
не изглежда приложим към решението“.

Преди приемането на настоящото предложение през юни 2020 г. Комисията прие през 
март 2019 г. предложение за решение за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС 
относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, което се основаваше единствено 
на член 196 от ДФЕС. Комисията ENVI прие доклад по това предложение през март 
2020 г. В обяснителния меморандум Комисията посочва, че „[н]астоящото 
предложение се основава на постигнатия до момента напредък от Европейския 

1 D 307296
2 Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 

№ 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 
2020/0097(COD)).
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парламент и Съвета в разглеждането и разискванията им по предложението на 
Комисията COM (2019) 125 final“.  Освен това според финансовата обосновка на 
предложението на Комисията „[р]ешението изменя съществуващо действие 
(Механизма на Съюза) и следва да се разглежда успоредно с внесеното предложение, 
което също цели изменение на Механизма на Съюза, което беше прието от 
Комисията през 2019 г.“. 

В отговор на загрижеността на комисията ENVI относно целесъобразността на 
добавянето на член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС като правно основание за 
предложеното решение, поставена под въпрос чрез внасянето на изменението за 
заличаване на този член, в настоящата бележка се прави оценка единствено на 
целесъобразността на член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС като правно основание.

II – Относим член от Договора

В дял II „Финансови разпоредби“:

Член 322, параграф 1, буква а) 

1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация със Сметната палата, 
приемат чрез регламенти:

а) финансовите норми, които по-специално определят реда и условията за 
установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на 
отчетите;

III – Съдебна практика на Съда на ЕС относно избора на правно основание

Съдът на ЕС традиционно разглежда въпроса за целесъобразното правно основание 
като въпрос от първостепенно значение, който гарантира спазването на принципа на 
предоставената компетентност (член 5 от ДЕС) и определя естеството и обхвата на 
компетентността на Съюза.3  Следователно изборът на правно основание не се прави по 
усмотрение. Според установената съдебна практика на Съда изборът на правното 
основание на даден акт на Съюза трябва да се основава на обективни критерии, които 
подлежат на съдебен контрол, каквито са по-специално целта и съдържанието на акта.4 
Съдът също така счита, че не е възможно да се определи правното основание за даден 
акт с оглед на правното основание, използвано за приемането на други актове на 
Съюза, които в някои случаи могат да имат сходни характеристики.5 Следователно 
изборът на неправилно правно основание може да представлява основание за отмяна на 
въпросния акт. В този контекст желанието на дадена институция за по-активно участие 
в приемането на даден акт, обстоятелствата, при които даден акт е приет, както и 
работата, извършена в други аспекти в рамките на действията, обхванати от даден акт, 

3 Становище 2/00, EU:C:2001:664, т. 5.
4 Вж. решение от 8 септември 2009 г., Комисия/Европейски парламент и Съвет, C-411/06, EU:C:2009:518, 
т. 45.
5 Вж. решение от 23 февруари 1988 г. по дело Обединеното кралство/Съвет (131/86, Recueil, стр. 905, 
точка 29) и решение от 20 май 2008 г. по дело Комисия/Съвет (91/05, Сборник, стр. 0000, точка 106).
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не са относими за определяне на правилното правно основание.6 

По принцип следва да се избира само едно целесъобразно правно основание. Ако при 
проверката на съответния акт се установи, че той има двойна цел или че е съставен от 
две части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща, 
докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 
основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 
преобладаващата цел или съставна част.7 По изключение, ако се установи, че даден акт 
преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно 
свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на другата(-
ите) или да е опосредена от нея (тях), такъв акт трябва да бъде основан на съответните 
различни правни основания.8 Това обаче би било възможно само ако процедурите, 
предвидени за съответните правни основания, не са несъвместими помежду си и не 
накърняват правото на Европейския парламент.9 Освен това избраният акт трябва да 
отговаря на определения вид законодателен акт, когато е определен в Договора. 

IV – Целесъобразност на член 322, параграф 1 като правно основание 

Член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС, използван като правно основание, налага 
специфичен вид законодателен акт, без да оставя на законодателя на Съюза свобода на 
преценка в това отношение. Преди да се прецени дали с оглед на целта и съдържанието 
на предложението член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС може да бъде целесъобразно 
правно основание, трябва да се отбележи, че член 322, параграф 1, буква а) предвижда 
обикновената законодателна процедура и изисква актът да бъде приет под формата на 
регламент. В настоящия случай видът на предложения акт е решение, какъвто е и 
случаят с предложението за изменение. Поради това, на формални основания, видът на 
предложения акт не е съвместим с член 322, параграф 1, буква а).

Поради това не е необходимо да се прави допълнителна оценка на това дали с оглед на 
целта и съдържанието на предложението член 322, параграф 1, буква а) е 
целесъобразно правно основание и може да се използва като двойно правно основание 
наред с член 196 от ДФЕС. 

V – Заключение и препоръка

Без да се засяга която и да е оценка на това дали предложеният акт с оглед на целта и 
съдържанието му е правилно основан само на член 196 или следва да се основава на две 
или повече правни основания, достатъчно е да се посочи, че предвид вида, избран за 
предложението за акт за изменение (решение), член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС 
формално не изглежда целесъобразно правно основание за предложението за решение 
за изменение на Решението относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, тъй 

6 Решение от 4 април 2000 г., Комисия/Съвет, C-269/97, EU:C:2000:183, т. 44.
7 Решение от 22 октомври 2013 г., Комисия/Съвет, C-137/12, EU:C:2013:675, т. 53; решение от 8 
септември 2009 г., Комисия/Парламент и Съвет, C-411/06, EU:C:2009:518, т. 46 и цитираната съдебна 
практика; решение от 6 септември 2012 г. Парламент/Съвет, C-490/10, EU:C:2012:525, т. 45; решение от 6 
ноември 2008 г. Парламент/Съвет, C-155/07, EU:C:2008:605, т. 34.
8 Решение от 11 септември 2003 г., Комисия/Съвет, C-211/01, EU:C:2003:452, т. 40; решение от 10 януари 
2006 г., Комисия/Парламент и Съвет, C-178/03, EU:C:2006:4, т. 43 – 56. 
9 Решение от 11 юни 1991 г., Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“), C-300/89, EU:C:1991:244, т. 17 – 25; 
решение от 3 декември 1996 г., Португалия/Съвет, C-268/94, EU:C:1996:461.
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като предвижда приемането на регламент, а въпросният акт за изменение е решение.

На заседанието си от 2 септември 2020 г. комисията по правни въпроси съответно реши 
с единодушие10 да препоръча на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните да премахне от правното основание на предложеното решение 
член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС. 

С уважение,

Адриан Васкес Ласара

10 На окончателното гласуване присъстваха: Адриан Васкес Ласара (председател), Ибан Гарсия дел 
Бланко (заместник-председател), Рафаеле Станканели (заместник-председател), Патрик Брайер, Жофроа 
Дидие, Ангел Джамбазки, Жан-Пол Гаро, Естебан Гонсалес Понс, Мислав Колакушич, Жил Льобретон, 
Еманюел Морел, Карен Мелкиор, Емил Радев, Франко Роберти, Маркос Рос Семпере, Стефан Сежурне, 
Аксел Фос, Лара Волтерс, Тимо Вьолкен, Хавиер Сарсалехос.
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

Паскал Канфен
Председател
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно предложението за решение на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за 
гражданска защита на Съюза (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 
2020/0097(COD))

Уважаеми господин Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по развитие да 
представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 29 юни 2020 г. 
координаторите на комисията решиха да представят това становище под формата на 
писмо.

Комисията по развитие разгледа този въпрос на своето заседание на 15 юли 2020 г. На 
посоченото заседание1 тя реши да прикани водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи посочените по-долу 
предложения.

С уважение,

Томас Тобé

1 На окончателното гласуване присъстваха: Томас Тобé (председател и докладчик по становище), Пирет 
Херцбергер-Фофана (първи заместник-председател), Хрисула Захаропулу (трети заместник-председател), 
Ерик Маркварт (четвърти заместник-председател).  Ана-Мишел Асимакопулу, Хилдегард Бентеле, 
Доминик Билд, Удо Булман, Катрин Шабо, Антони Комин и Оливерес, Ришард Чарнецки, Джана Ганча, 
Шарл Гьоренс, Моника Силвана Гонсалес, Дьорд Хьолвени, Раса Юкнявичиене, Беата Кемпа, Адам 
Коша, Пиерфранческо Майорино, Янина Охойска, Ян Кристоф Йотен, Мишел Ривази, Марк Тарабела, 
Патриция Тоя, Мигел Урбан Креспо, Бернхарт Цимниок.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Предложение за решение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Като има предвид, че 
изменението на климата води до 
увеличаване на честотата, 
интензивността и сложността на 
природните бедствия по света; при 
това особено уязвими са развиващите 
се държави, по-специално най-слабо 
развитите държави и развиващите се 
малки островни държави – от една 
страна, поради слабо развитата им 
способност да се приспособяват към 
последиците от изменението на 
климата и да ги смекчават, както и 
да реагират на свързани с климата 
бедствия, и от друга страна – поради 
географската си експозиция на 
наводнения, засушавания и горски 
пожари;

Предложение за решение
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Горските пожари 
застрашават живота, поминъка и 
биологичното разнообразие, водят до 
изпускането на големи количества 
въглеродни емисии и намаляват 
капацитета за поглъщане на въглерод 
на планетата, което допълнително 
изостря изменението на климата. 
Особено тревожни са ситуациите, 
при които девствени гори или 
замърсени с радиоактивни вещества 
зони се унищожават от пожари. 
Нарастването на бедствията, 
свързани с климата, включително 
горските пожари, изисква укрепване 
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на операциите на Механизма за 
гражданска защита на Съюза извън 
границите на Съюза, включително 
дейностите, насочени към 
предотвратяване и готовност при 
бедствия;

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) С цел да се постигнат 
максимална прозрачност и 
отчетност за гражданите на Съюза, 
Комисията следва да представи 
насоки относно начина на измерване 
на дела на разходите, извършени чрез 
механизма на Съюза за гражданска 
защита, които следва да бъдат 
допустими като официална помощ за 
развитие (ОПР);

Предложение за решение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато е необходимо, Съюзът 
има интерес да реагира на извънредни 
ситуации в трети държави. Въпреки че 
са създадени основно, за да бъдат 
използвани като предпазна мрежа в 
рамките на Съюза, в надлежно 
обосновани случаи и като се вземат 
предвид хуманитарните принципи, 
капацитетът на rescEU може да се 
използва извън Съюза.

(12) Когато е необходимо, Съюзът 
има интерес да реагира на извънредни 
ситуации в трети държави. Въпреки че 
са създадени основно за да бъдат 
използвани като предпазна мрежа в 
рамките на Съюза, в надлежно 
обосновани случаи, като се 
провеждат консултации с 
участниците от хуманитарната 
сфера преди намесите и като се вземат 
предвид хуманитарните принципи, 
капацитетът на rescEU може да се 
използва извън Съюза.
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При планирането на операции за 
реагиране при хуманитарни кризи извън 
ЕС Комисията и държавите членки 
набелязват и поощряват възможностите 
за полезно взаимодействие между 
помощта в областта на гражданската 
защита и финансовите средства по 
линия на хуманитарната помощ, 
предоставяни от Съюза и държавите 
членки.

2. При планирането на операции за 
реагиране при хуманитарни кризи извън 
ЕС Комисията и държавите членки 
набелязват и поощряват възможностите 
за полезно взаимодействие между 
помощта в областта на гражданската 
защита и финансовите средства по 
линия на хуманитарната помощ, 
предоставяни от Съюза и държавите 
членки, като се провеждат 
консултации с участниците от 
хуманитарната сфера, включително 
участниците на местно равнище и 
местните органи, когато е възможно.

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9 а 
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 16 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(9a) в член 16 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Операциите по смисъла на 
настоящия член могат да се провеждат 
или като самостоятелни операции за 
оказване на помощ, или като 
подпомагане на операция, ръководена 
от международна организация. 
Координацията на Съюза се интегрира 
изцяло в общата координация, 
осигурена от Службата на ООН за 
координация на хуманитарните 
дейности (OCHA), като се спазва 
нейната ръководна роля. В случай на 
причинени от човека бедствия или 
сложни извънредни ситуации 
Комисията гарантира съгласуваност с 
Европейския консенсус относно 

2. Операциите по смисъла на 
настоящия член могат да се провеждат 
или като самостоятелни операции за 
оказване на помощ, или като 
подпомагане на операция, ръководена 
от международна организация. 
Координацията на Съюза се интегрира 
изцяло в общата координация, 
осигурена от Службата на ООН за 
координация на хуманитарните 
дейности (OCHA), като се спазва 
нейната ръководна роля. В случай на 
причинени от човека бедствия или 
сложни извънредни ситуации 
Комисията, когато е възможно, 
провежда консултации с участници 
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хуманитарната помощ и зачитането на 
хуманитарните принципи.

от хуманитарната сфера, 
включително на местно равнище, и 
гарантира съгласуваност с Европейския 
консенсус относно хуманитарната 
помощ (*), както и зачитането на 
хуманитарните принципи.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението за целенасочено преразглеждане на 
действащото законодателство по Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС) с 
цел да се гарантира, че Съюзът и държавите членки са по-добре подготвени за бъдещи 
кризи. Докладчикът припомня, че МГЗС е една от най-осезаемите прояви на 
солидарността, основна ценност на ЕС. Въпреки това свързаната с COVID-19 настояща 
криза ясно показа ограниченията на действащата система, тъй като Механизмът не е в 
състояние да отговори напълно на по-голямата част от исканията за помощ, получени от 
държавите членки, участващите държави и от трети държави. Следователно докладчикът 
е убеден, че трябва да се подготвим по-добре на равнището на Съюза за рискове от 
трансгранично естество и големи бедствия, които биха могли да засегнат едновременно 
няколко държави членки, като окажат силно въздействие и доведат до значителен 
разрушителен потенциал.

Докладчикът е твърдо убеден, че е необходим амбициозен финансов пакет, за да се 
отговори на равнището на амбиция на наскоро реформирания МГЗС, и по-специално 
създаването на rescEU, специалния резерв от способности за реагиране с командване и 
контрол на равнището на Съюза. Той приветства предложението на Комисията за 
мобилизиране за периода 2021—2027 г. на 1 268 282 000 EUR от функция 5 
„Устойчивост, сигурност и отбрана“ и 2 187 620 000 EUR (по текущи цени) от нов 
инструмент на ЕС за възстановяване, които да бъдат мобилизирани като външни целеви 
приходи чрез предоставяне на правомощия, предвидени в новото решение относно 
собствените ресурси. Предложението също така включва наемането на допълнителни 
134 служители, от които 30 съгласно настоящото решение.

Докладчикът разглежда предложения пакет, който почти ще утрои първоначалното 
предложение от май 2018 г., както и числеността на персонала, пропорционална на целта 
и обхвата на това целево преразглеждане. Той счита, че с оглед на факта, че настоящият 
механизъм не отговаря на нуждите на държавите членки от помощ и на допълнителното 
финансиране, мобилизирано с цел натрупване на запаси от медицински материали и 
полети за репатриране по време на кризата, свързана с COVID-19, стана ясно дори за 
Съвета, че намаляването на финансирането по линия на Механизма за гражданска защита 
на Съюза в следващата МФР, не е реалистичен сценарий. Следва също така да се 
отбележи, че оптималното обединяване на ресурсите и реализирането на мащабни 
икономии чрез интелигентни инвестиции на равнището на Съюза ще доведе до 
значителни икономии за националните бюджети на държавите членки.

Докладчикът приветства няколко предложения за опростяване на бюджета и повишена 
бюджетна гъвкавост, като добавянето на режим на непряко управление и автоматичния 
пренос на неизползвани бюджетни кредити за предоставяне на отговор по действия за 
година N + 1. Все пак той не е съгласен със заличаването на разбивката на разходите по 
стълбове в приложение I, тъй като за съзаконодателите е важно да могат да проверяват 
относителното разпределение на разходите за предотвратяване, готовност и реагиране. 
Достатъчна гъвкавост се гарантира чрез възможността за изменение на приложението 
посредством делегиран акт.

Докладчикът приветства възможността държавите членки и ERCC да използват 
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космическите инфраструктури на Съюза, като „Коперник“, „Галилео“, Програмата за 
информираност за ситуацията в космоса и GOVSATCOM, които предоставят важни 
инструменти на равнището на Съюза за реагиране на вътрешни и външни извънредни 
ситуации. Полезните взаимодействия между различните инструменти следва да се 
използват пълноценно и държавите членки следва да бъдат активно насърчавани да 
използват тази услуга. 

Докладчикът желае да подчертае, че е важно да се осигури подходящо географско 
покритие при предварително разполагане на способностите на rescEU в логистични 
центрове в рамките на Съюза, така че всички държави членки да могат да се възползват 
еднакво ефикасно и бързо от използването на тези активи.

Докладчикът подчертава колко е важно да се проверява качеството на медицинските 
материали и оборудването, набавени по линия на механизма. Кризата, предизвикана от 
COVID-19, ясно показа необходимостта от това, особено в случай на възлагане на 
обществени поръчки от производители извън Съюза. 

Докладчикът също така подчертава необходимостта от адекватна защита на финансовите 
интереси на Съюза, по-специално с оглед на предвиденото използване на режима на 
непряко управление. Той желае да изтъкне важната роля, която Европейската 
прокуратура трябва да играе в това отношение.

Накрая, докладчикът приветства засилените разпоредби относно видимостта на помощта 
на ЕС чрез Механизма за гражданска защита на Съюза в член 20а и желае да подчертае 
необходимостта от проактивна публична комуникация от страна на държавите членки 
по отношение на операциите, финансирани по линия на Механизма на Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) При отчитане на факта, че 
държавите членки носят основната 
отговорност за превенцията, 
подготовката и реагирането при 
природни и причинени от човека 
бедствия, Механизмът на Съюза 
насърчава солидарността между 
държавите членки в съответствие с член 
3, параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз.

(2) При отчитане на факта, че 
държавите членки носят основната 
отговорност за превенцията, 
подготовката и реагирането при 
природни и причинени от човека 
бедствия, Механизмът на Съюза, 
включително rescEU, насърчава 
солидарността между държавите членки 
в съответствие с член 3, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз като 
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укрепва настоящите способности на 
държавите членки и осигурява 
ефективност на готовността и 
реакцията, в случай че тези 
способности не са достатъчни.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Безпрецедентното събитие, което 
представлява пандемията от COVID-19 
показа, че ефективността на Съюза при 
управлението на кризи е ограничена от 
обхвата на рамката му за управление, но 
също и от степента на готовност на 
Съюза в случай на бедствия, засягащи 
по-голямата част от държавите членки.

(3) Безпрецедентното събитие, което 
представлява пандемията от COVID-19 
показа, че ефективността на Съюза при 
управлението на кризи е ограничена от 
обхвата на рамката му за управление, но 
също и от степента на готовност на 
Съюза в случай на бедствия, засягащи 
по-голямата част от държавите членки. 
Освен това е ясно, че Съюзът и 
държавите членки са недостатъчно 
подготвени за по-екстремни и сложни 
бедствия с широкообхватни, 
дългосрочни глобални последици, като 
например широкомащабни пандемии. 
Поради това е от съществено 
значение действията на държавите 
членки в областта на гражданската 
защита да бъдат по-добре 
координирани и rescEU да бъде 
засилена.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Като се има предвид опитът 
от избухването на епидемията от 
COVID-19 и като се има предвид 
необходимостта от засилване на 
способността на Съюза за реагиране в 
областта на здравеопазването и 
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гражданската защита, rescEU следва 
да бъде значително укрепен, за да се 
подобри неговата ефективност във 
всеки един от трите стълба на 
Механизма на Съюза: превенция, 
подготовка и реагиране.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да бъде по-добре подготвен, 
когато бъде изправен пред такива 
събития в бъдеще, е необходимо да 
бъдат предприети спешни действия за 
укрепване на Механизма на Съюза.

(5) За да бъде по-добре подготвен, 
когато бъде изправен пред такива 
събития в бъдеще, е необходимо да 
бъдат предприети спешни действия за 
укрепване на Механизма на Съюза. 
Укрепването на Механизма на Съюза 
следва да допълва политиките и 
фондовете на Съюза и не следва да 
замества интегрирането в тези 
политики и фондове на принципа на 
устойчивостта на бедствия.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се подобри планирането в 
областта на предотвратяването и 
готовността, Съюзът следва да 
продължи да се застъпва за 
инвестиции в предотвратяването на 
бедствия в различните сектори и за 
всеобхватни подходи за управление на 
риска, които са в основата на 
предотвратяването и подготвеността, 
като вземе предвид подход, обхващащ 
множество рискове, екосистемния 
подход и вероятното въздействие от 
изменението на климата, в тясно 
сътрудничество със съответните научни 

(6) За да се подобри планирането в 
областта на предотвратяването и 
готовността, Съюзът следва да подсили 
инвестициите в предотвратяването на 
бедствия в различните сектори и за 
всеобхватни подходи за управление на 
риска, които са в основата на 
предотвратяването и подготвеността, 
като вземе предвид подход, обхващащ 
множество рискове, екосистемния 
подход и вероятното въздействие от 
изменението на климата, в тясно 
сътрудничество със съответните научни 
общности и ключови икономически 
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общности и ключови икономически 
оператори. За тази цел на преден план 
следва да бъдат поставени 
междусекторни подходи, обхващащи 
всички рискове, и те да се основават на 
цели за устойчивост за целия Съюз, 
които да служат като основа за 
определяне на капацитета и 
подготвеността. Комисията трябва да 
работи заедно с държавите членки при 
определянето на целите за устойчивост 
за целия Европейски съюз.

оператори, както и с регионалните и 
местните органи, които са ключови 
фактори в цикъла на управление на 
бедствия, както и с третия сектор и 
доброволческите организации, 
развиващи дейност в тази област. За 
тази цел на преден план следва да бъдат 
поставени междусекторни подходи, 
обхващащи всички рискове, и те да се 
основават на цели за устойчивост за 
целия Съюз, които да служат като 
основа за определяне на капацитета и 
подготвеността. Комисията трябва да 
работи заедно с държавите членки и с 
Европейския парламент при 
определянето на целите за устойчивост 
за целия Европейски съюз, както и да 
взема предвид всички оперативни 
планове за реагиране при извънредни 
ситуации, които вече съществуват на 
национално, регионално или местно 
равнище.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) С цел да се гарантира, че 
предотвратяването на бедствия е 
ефикасно, тестовете за устойчивост 
и процесът на сертифициране на 
способностите за реагиране следва да 
се разглеждат като ключови 
елементи. За да могат националните 
органи да бъдат в състояние да 
предприемат мерки за укрепване на 
устойчивостта, когато е необходимо, 
включително чрез използване на 
съществуващите фондове на Съюза, 
са необходими редовни оценки на 
риска на регионално и местно 
равнище. Тези оценки на риска следва 
да се съсредоточат върху специфични 
за всеки регион характеристики, като 
например сеизмична активност, 
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чести наводнения или горски пожари. 
Тези оценки следва да включват също 
така нивото на трансгранично 
сътрудничество, за да може 
Механизмът на Съюза да разполага с 
подробна информация за наличния на 
местно равнище капацитет, така че 
интервенцията да бъде по-
целенасочена.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Развитието на целите на 
Съюза за устойчивост при бедствия с 
цел подкрепа на действията за 
превенция и подготовка следва да 
включва точна оценка и да отчита 
дългосрочните социални последици, 
наблюдавани на етапа след първото 
бедствие, които се управляват от 
агенции за гражданска защита, като 
се обръща специално внимание на най-
уязвимите хора.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Механизмът на Съюза следва да 
използва космическите инфраструктури 
на Съюза, като Европейската програма 
за наблюдение на Земята („Коперник“), 
„Галилео“, Програмата за 
информираност за ситуацията в космоса 
и GOVSATCOM, които предоставят 
важни инструменти на равнището на 
Съюза за реагиране на вътрешни и 
външни извънредни ситуации. 
Системите за управление на извънредни 

(9) Механизмът на Съюза следва да 
използва космическите инфраструктури 
на Съюза, като Европейската програма 
за наблюдение на Земята („Коперник“), 
„Галилео“, Програмата за 
информираност за ситуацията в космоса 
и GOVSATCOM, които предоставят 
важни инструменти на равнището на 
Съюза за реагиране на вътрешни и 
външни извънредни ситуации. 
Системите за управление на извънредни 



PE652.637v02-00 76/98 RR\1212605BG.docx

BG

ситуации на „Коперник“ предоставят 
подкрепа на ERCC в различните фази на 
извънредните ситуации — от ранно 
предупреждение и предотвратяване до 
бедствия и възстановяване. 
GOVSATCOM има за цел да осигури 
капацитет за сигурна сателитна 
комуникация, специално пригоден към 
нуждите на правителствени 
потребители при управлението на 
извънредни ситуации. „Галилео“ е 
първата световна инфраструктура за 
спътникова навигация и позициониране, 
проектирана специално за граждански 
цели в Европа и в световен мащаб, и 
може да се използва в други области, 
като например управление на 
извънредни ситуации, включително 
дейности за ранно предупреждение. 
Услугите на „Галилео“ в тази област ще 
включват услуга за управление на 
извънредни ситуации, която изпраща, 
чрез излъчването на сигнали, 
предупреждения във връзка с природни 
бедствия или други извънредни 
ситуации в определени райони. 
Държавите членки следва да могат да 
използват тази услуга. Ако решат да я 
използват, за да валидират системата, 
държавите членки следва да определят 
националните органи, компетентни да 
използват тази услуга за управление на 
извънредни ситуации, и да уведомят 
Комисията за тях.

ситуации на „Коперник“ предоставят 
подкрепа на ERCC в различните фази на 
извънредните ситуации — от ранно 
предупреждение и предотвратяване до 
бедствия и възстановяване. 
GOVSATCOM има за цел да осигури 
капацитет за сигурна сателитна 
комуникация, специално пригоден към 
нуждите на правителствени 
потребители при управлението на 
извънредни ситуации. „Галилео“ е 
първата световна инфраструктура за 
спътникова навигация и позициониране, 
проектирана специално за граждански 
цели в Европа и в световен мащаб, и 
може да се използва в други области, 
като например управление на 
извънредни ситуации, включително 
дейности за ранно предупреждение. 
Услугите на „Галилео“ в тази област ще 
включват услуга за управление на 
извънредни ситуации, която изпраща, 
чрез излъчването на сигнали, 
предупреждения във връзка с природни 
бедствия или други извънредни 
ситуации в определени райони. Предвид 
потенциалът ѝ за спасяване на 
човешки живот и за улесняване на 
координацията на извънредни 
действия, държавите членки следва да 
бъдат насърчавани да използват тази 
услуга. Ако решат да я използват, за да 
валидират системата, държавите членки 
следва да определят националните 
органи, компетентни да използват тази 
услуга за управление на извънредни 
ситуации, и да уведомят Комисията за 
тях.

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Механизмът на Съюза и rescEU 
следва да бъдат разработени, за да се 
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реагира ефективно на широк кръг от 
извънредни ситуации, много от които 
са причинени от изменението на 
климата. Честотата и 
интензивността на природните 
бедствия в рамките на Съюза, както 
и извън него са се увеличили през 
последните години, включително в 
области, в които преди не са 
съществували. Следователно е 
наложително Механизмът на Съюза 
да включва достатъчен капацитет за 
справяне с увеличаващите се случаи 
на природни бедствия, като например 
горски пожари и наводнения.

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да разполага с оперативния 
капацитет, с който да реагира бързо на 
мащабна извънредна ситуация или на 
събитие с ниска степен на вероятност и 
с голямо въздействие, като например 
пандемията от COVID-19, Съюзът 
следва да има възможност да 
придобива, наема, получава чрез лизинг 
или чрез договаряне капацитет на 
rescEU, за да може да подпомага 
държавите членки, засегнати от 
широкомащабни извънредни ситуации, 
които не успяват да се справят 
самостоятелно, в съответствие с 
подкрепящата компетентност в областта 
на гражданската защита и с особено 
внимание към уязвимите лица. Този 
капацитет следва да бъде предварително 
разположен в логистични центрове в 
рамките на Съюза или, по стратегически 
причини, чрез надеждни мрежи от 
центрове като например Складовете на 
ООН за хуманитарно реагиране.

(10) За да разполага с оперативния 
капацитет, с който да реагира бързо на 
мащабна извънредна ситуация или на 
събитие с ниска степен на вероятност и 
с голямо въздействие, като например 
пандемията от COVID-19, Съюзът 
следва да има възможност да 
придобива, наема, получава чрез лизинг 
или чрез договаряне капацитет на 
rescEU, за да може да подпомага 
държавите членки, засегнати от 
широкомащабни извънредни ситуации, 
които не успяват да се справят 
самостоятелно, в съответствие с 
подкрепящата компетентност в областта 
на гражданската защита и с особено 
внимание към уязвимите лица. Този 
капацитет следва да бъде предварително 
разположен в логистични центрове в 
рамките на Съюза или, по стратегически 
и наделжно обосновани причини, чрез 
надеждни мрежи от центрове като 
например Складовете на ООН за 
хуманитарно реагиране. rescEU следва 
да увеличи полезните взаимодействия 
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между националните логистични 
центрове, така че да улесни по-
ефективна оперативна реакция, да 
засили регионалният капацитет и да 
допринесе за дългосрочната цел за 
гарантиране на максимална 
гъвкавост и способност за реагиране 
на много видове бедствия, отвъд 
настоящата пандемия. Като се 
възползва от тясната си 
ангажираност с органите на 
държавите членки, Механизмът на 
Съюза следва да се използва за 
събиране на информация относно 
националните капацитети, които са 
на разположение в държавите членки, 
в които се хостват центровете и за 
оценка на готовността на 
националните системи за управление 
на кризи и на органите за гражданска 
защита, така че да може да се 
отправят конкретни препоръки, 
специфични за всяка държава, за по-
нататъшното им подобряване.

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Предвид общоприeтата 
ценност на солидарността, Съюзът 
следва да играе централна роля за 
ускоряване на напредъка към 
постигане на целта за справедливо и 
универсално предоставяне на 
качествени здравни услуги като 
основа за политиките на Съюза в 
областта на гражданската защита.

Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се има предвид, че 
разполагането на капацитета на rescEU 
за операции за реагиране по линия на 
Механизма на Съюза осигурява 
значителна добавена стойност от Съюза 
чрез осигуряване на ефективна и бърза 
реакция на бедствия, засягащи хора в 
извънредни ситуации, следва да се 
предвидят допълнителни задължения за 
осигуряване на видимост за Съюза.

(16) Като се има предвид, че 
разполагането на капацитета на rescEU 
за операции за реагиране по линия на 
Механизма на Съюза осигурява 
значителна добавена стойност от Съюза 
чрез осигуряване на ефективна и бърза 
реакция на бедствия, засягащи хора в 
извънредни ситуации, следва да се 
предвидят допълнителни задължения за 
осигуряване на информация за 
гражданите и медиите на Съюза и 
също да се осигури видимост за Съюза. 
Националните органи следва да 
получат от Комисията насоки за 
комуникация за всяка отделна 
интервенция, за да се гарантира, че 
ролята на Съюза е оповестена по 
подходящ начин.

Изменение13

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се увеличи гъвкавостта и да 
се постигне оптимално изпълнение на 
бюджета, непрякото управление следва 
да бъде включено като метод за 
изпълнение на бюджета.

(17) За да се увеличи гъвкавостта и да 
се постигне оптимално изпълнение на 
бюджета, в настоящото решение 
следва да се предвиди непрякото 
управление да се използва като метод за 
изпълнение на бюджета, единствено 
когато това е оправдано от 
естеството и съдържанието на 
съответното действие.

Обосновка

Прякото управление от Комисията, включително от делегациите на Съюза, следва да 
се предпочита, когато това е възможно. Непрякото управление следва да се използва 
само когато може ясно да се докаже, че това е по-ефективен и ефикасен начин на 
изпълнение за съответния вид действия.

Изменение 14
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Предложение за решение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) В съответствие с член 155 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета1a („Финансовия регламент“) 
субектите, изброени в член 62, 
параграф 1, буква в) от същия 
регламент и в член 25, параграф 2 от 
настоящото решение, следва всяка 
година да изпълняват своите 
задължения за докладване. 
Изискванията за докладване за тези 
субекти са определени в 
споразумението за проверка, посочено 
в член 130, параграф 3 от Финансовия 
регламент.
____________________
1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., 
стр. 1).

Обосновка

Тъй като непрякото управление е нов начин на изпълнение в рамките на Механизма за 
гражданска защита на Съюза, е важно да се припомнят задълженията за докладване 
на субектите, извършващи дейност при непряко управление, както е посочено в 
член 155 от Финансовия регламент.

Изменение 15

Предложение за решение



RR\1212605BG.docx 81/98 PE652.637v02-00

BG

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се насърчи 
предсказуемостта и дългосрочната 
ефективност, при прилагане на Решение 
за изпълнение № 1313/2013/ЕС 
Комисията следва да приеме годишни 
или многогодишни работни програми, в 
които се посочват планираните 
средства. Това следва да помогне на 
Съюза да е по-гъвкав при изпълнението 
на бюджета и по този начин да подобри 
действията в областта на превенцията и 
готовността.

(18) За да се насърчи 
предсказуемостта и дългосрочната 
ефективност, при прилагане на Решение 
за изпълнение № 1313/2013/ЕС 
Комисията, след консултация със 
съответните заинтересовани страни 
и институции, следва да приеме 
годишни или многогодишни работни 
програми, в които се посочват 
планираните средства. Това следва да 
помогне на Съюза да е по-гъвкав при 
изпълнението на бюджета и по този 
начин да подобри действията в областта 
на превенцията и готовността.

Изменение 16

Предложение за решение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Създаването и управлението на 
допълнителни стратегически резерви 
на Съюза и запаси от свързани с 
кризата продукти в рамките на 
програмата EU4Health следва да 
допълват реактивните резерви на 
rescEU.

Изменение 17

Предложение за решение
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Механизмът на Съюза следва 
също така да дава възможност за 
допълнителни доброволни вноски от 
държавите членки.
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Изменение 18

Предложение за решение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Въпреки че мерките за превенция 
и готовност са от съществено значение 
за повишаване на устойчивостта на 
Съюза при справяне с природни и 
причинени от човека бедствия, 
възникването, моментът на възникване 
и мащабът на бедствията са по своя 
характер непредвидими. Както се вижда 
от неотдавнашната криза, свързана с 
COVID-19, финансовите ресурси, 
необходими, за да се гарантира 
адекватен отговор, могат значително да 
варират от година на година и следва да 
бъдат предоставени незабавно. Ето защо 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта от 
бързо реагиране при възникването на 
нови потребности означава адаптиране 
на финансовото изпълнение на 
програмите. Поради това е 
целесъобразно да се разреши пренасяне 
на неизползваните бюджетни кредити, 
ограничено до следващата година и 
предназначено единствено за действия 
за реагиране, в допълнение към член 12, 
параграф 4 от Финансовия регламент.

(23) Въпреки че мерките за превенция 
и готовност са от съществено значение 
за повишаване на устойчивостта на 
Съюза при справяне с природни и 
причинени от човека бедствия, 
възникването, моментът на възникване 
и мащабът на бедствията са по своя 
характер непредвидими. Както се вижда 
от неотдавнашната криза, свързана с 
COVID-19, финансовите ресурси, 
необходими, за да се гарантира 
адекватен отговор, могат значително да 
варират от година на година и следва да 
бъдат предоставени незабавно. Ето защо 
съчетаването на принципа на 
предвидимост с необходимостта от 
бързо реагиране при възникването на 
нови потребности означава адаптиране 
на финансовото изпълнение на 
програмите. Поради това е 
целесъобразно да се разреши пренасяне 
на неизползваните бюджетни кредити, 
ограничено до следващата година и 
предназначено за действия за 
превенция, подготовка и реагиране, в 
допълнение към член 12, параграф 4 от 
Финансовия регламент.

Изменение 19

Предложение за решение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Приложение I към Решение 
№ 1313/2013/ЕС не позволява 
достатъчна гъвкавост, за да позволи 
на Съюза да адаптира по подходящ 
начин инвестициите в превенция, 
готовност и реагиране и поради това 

заличава се
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се заличава. Равнищата на 
инвестициите, които да бъдат 
разпределени между различните фази 
на цикъла на управление на риска от 
бедствия, трябва да бъдат 
предварително определени. Тази липса 
на гъвкавост не позволява на Съюза да 
бъде в състояние да реагира на 
непредвидимия характер на 
бедствията.

Обосновка

Съзаконодателите следва да следят относителното разпределение на финансирането 
по стълбове (превенция, готовност и реагиране). Достатъчна гъвкавост се гарантира 
чрез възможността за изменение на приложението посредством делегиран акт.

Изменение 20

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 4 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 4 се добавя следната 
точка:
4а. „Цели на Съюза за устойчивост 
при бедствия“ означава цели, с които 
се създават действия за превенция и 
готовност, за да се осигури 
капацитетът на Съюза и на неговите 
държави членки за реагиране при 
бедствия, като същевременно се 
гарантира, че вътрешният пазар 
функционира правилно в ситуация, 
при която дадено бедствие или криза 
може да окаже трансгранично 
въздействие.

Изменение 21

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Решение № 1313/2013/ЕС
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Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.  Комисията определя целите на 
Съюза за устойчивост при бедствия с 
цел подкрепа на действията за 
превенция и готовност. Целите за 
устойчивост при бедствия гарантират 
обща основа за гарантиране на 
функционирането на вътрешния пазар и 
за поддържане на критични обществени 
функции в условията на каскадни 
ефекти, причинени от бедствие с високо 
въздействие. Целите се основават на 
прогнозни сценарии, включително 
въздействието на изменението на 
климата върху риска от бедствия, данни 
за минали събития и междусекторен 
анализ на въздействието, като се отделя 
специално внимание на уязвимите лица.

5. Комисията определя целите на 
Съюза за устойчивост при бедствия с 
цел подкрепа на действията за 
превенция и готовност. Целите за 
устойчивост при бедствия гарантират 
обща основа за гарантиране на 
функционирането на вътрешния пазар и 
за поддържане на критични обществени 
функции в условията на каскадни 
ефекти, причинени от бедствие с високо 
въздействие. Целите се основават на 
прогнозни сценарии, включително 
въздействието на изменението на 
климата и загубата на биологично 
разнообразие върху риска от бедствия, 
данни за минали събития и 
междусекторен анализ на въздействието 
и анализ на социалното въздействие в 
дългосрочен план върху засегнатите 
региони, като се отделя специално 
внимание на уязвимите лица. При 
изготвянето на проектите за 
постигане на устойчивост при 
бедствия Комисията обръща 
специално внимание на бедствията, 
които често засягат регионите на 
държавите членки и предлага 
националните органи да предприемат 
конкретни мерки, включително 
такива, които ще бъдат приложени с 
използване на фондовете на ЕС, за да 
се засили устойчивостта на кризи.

Изменение 22

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ERCC по-специално координира, 
наблюдава и подкрепя в реално време 

ERCC по-специално координира, 
наблюдава и подкрепя в реално време 
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реагирането при извънредни ситуации 
на равнището на Съюза. ERCC работи в 
тесен контакт с националните системи 
за реагиране при кризи, органите за 
гражданска защита и съответните 
органи на Съюза.

реагирането при извънредни ситуации 
на равнището на Съюза. ERCC работи в 
тесен контакт с националните системи 
за реагиране при кризи, органите за 
гражданска защита, доброволческите 
групи на равнището на общността и 
съответните органи на Съюза.

Изменение 23

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 8 – буква в – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- за да предостави техническа 
помощ за обучение на местните 
общности с цел повишаване на 
капацитета им по отношение на 
първата им неподпомагана реакция на 
кризи;

Изменение 24

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение, 
приети в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2, Комисията определя 
капацитета на rescEU, въз основа на 
целите за устойчивост, посочени в 
член 6, параграф 5, изготвянето на 
сценарии, посочено в член 10, параграф 
1, като се вземат предвид установените 
и възникващите рискове и общия 
капацитет и пропуски на равнището на 
Съюза, по-специално в областта на 
борбата от въздуха с горските пожари, 
химическите, биологичните, 

2. Чрез актове за изпълнение, 
приети в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2, Комисията определя 
капацитета на rescEU, въз основа на 
целите за устойчивост, посочени в 
член 6, параграф 5, изготвянето на 
сценарии, посочено в член 10, параграф 
1, като се вземат предвид установените 
и възникващите рискове и общия 
капацитет и пропуски на равнището на 
Съюза, по-специално в областта на 
борбата от въздуха с горските пожари, 
сеизмичните, химическите, 
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радиологичните и ядрените инциденти и 
спешната медицинска помощ.

биологичните, радиологичните и 
ядрените инциденти и спешната 
медицинска помощ. Комисията 
редовно актуализира информацията 
относно броя и класификацията на 
способностите на rescEU и 
предоставя тази информация пряко 
на други институции на Съюза.

Изменение 25

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до капацитета за 
справяне с медицински извънредни 
ситуации, като например 
стратегическо запасяване и екипи за 
спешна медицинска помощ, 
Комисията гарантира, че те са 
координирани и постигат полезни 
взаимодействия с други съответни 
програми на Съюза, по-специално със 
Здравната програма на ЕС 
(EU4Health), с цел постигане на 
последователен отговор и избягване 
на дублирането на дейности, като по 
този начин потенциално се генерират 
финансови икономии.

Изменение 26

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитетът на rescEU се придобива, 
наема, получава по договор за лизинг 
и/или се договаря по друг начин от 
Комисията или държавите членки. 

Капацитетът на rescEU се придобива, 
наема, получава по договор за лизинг 
и/или се договаря по друг начин от 
Комисията или държавите членки. 
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Комисията може да придобива, наема, 
получава по договор за лизинг и/или 
договаря по друг начин капацитет на 
rescEU за складиране и разпределяне на 
материали или за предоставяне на 
услуги на държавите членки чрез 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки в съответствие с финансовите 
правила на Съюза. Когато капацитетът 
на rescEU е придобит, нает, получен по 
договор за лизинг или договорен по 
друг начин от държавите членки, 
Комисията може да предостави преки 
безвъзмездни средства на държавите 
членки без покана за представяне на 
предложения.

Комисията може да придобива, наема, 
получава по договор за лизинг и/или 
договаря по друг начин капацитет на 
rescEU за складиране и разпределяне на 
висококачествени материали или за 
предоставяне на услуги на държавите 
членки чрез процедури за възлагане на 
обществени поръчки в съответствие с 
финансовите правила на Съюза. Когато 
капацитетът на rescEU е придобит, нает, 
получен по договор за лизинг или 
договорен по друг начин от държавите 
членки, Комисията може да предостави 
преки безвъзмездни средства на 
държавите членки без покана за 
представяне на предложения.

Обосновка

Предизвиканата от COVID-19 криза ясно показа колко е важно да се проверява 
качеството на медицинските материали и оборудване, особено когато те се набавят 
извън Съюза.

Изменение 27

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитетът на rescEU се намира в 
държавите членки, които придобиват, 
наемат, получават по договор за лизинг 
и/или договарят по друг начин този 
капацитет. Като начин за повишаване на 
устойчивостта на Съюза капацитетът на 
rescEU, придобит, нает, получен по 
договор за лизинг или договорен по 
друг начин от Комисията, следва да се 
разположи предварително и по 
стратегически начин на територията на 
Съюза. В консултация с държавите 
членки капацитетът на rescEU, 
придобит, нает, получен по договор за 
лизинг или договорен по друг начин от 

Капацитетът на rescEU се намира в 
държавите членки, които придобиват, 
наемат, получават по договор за лизинг 
и/или договарят по друг начин този 
капацитет. Като начин за повишаване на 
устойчивостта на Съюза капацитетът на 
rescEU, придобит, нает, получен по 
договор за лизинг или договорен по 
друг начин от Комисията, следва да се 
разположи предварително и по 
стратегически начин на територията на 
Съюза. В консултация с държавите 
членки и Европейския парламент 
капацитетът на rescEU, придобит, нает, 
получен по договор за лизинг или 
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Комисията, би могъл също да се намира 
в трети държави посредством ползващи 
се с доверие мрежи, управлявани от 
международни организации с опит в 
тази сфера.;

договорен по друг начин от Комисията, 
би могъл също да се намира в трети 
държави посредством ползващи се с 
доверие мрежи, управлявани от 
международни организации с опит в 
тази сфера.

Изменение 28

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитетът на rescEU може да се 
разполага извън Съюза в съответствие с 
параграфи 6—9 от настоящия член.;

Капацитетът на rescEU може да се 
разполага извън Съюза в съответствие с 
параграфи 6—9 от настоящия член. 
Комисията въвежда специални 
разпоредби, за да гарантира 
отчетността и правилното 
използване на капацитета на rescEU в 
трети държави, включително 
осигуряването на достъп на 
служителите на Съюза, осигуряващи 
контрол. Видимостта на Механизма 
на Съюза в трети държави се 
осигурява в съответствие с член 20а, 
параграфи 1 и 2 от настоящото 
решение.

Изменение 29

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграфи 5 и 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) параграфи 5 и 6 се заличават. г) параграфи 5 и 6 се заменят със 
следното:

5. Комисията прави преглед на 
разбивката в приложение I 
в контекста на резултатите от 
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оценката, посочена в член 34, 
параграф 3. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема, 
когато това е необходимо в 
контекста на непредвидени събития, 
засягащи изпълнението на бюджета, 
или с оглед на създаването на 
способности на rescEU, делегирани 
актове в съответствие с член 30 с цел 
изменение на приложение I, за 
коригиране на всяка от посочените 
стойности в приложение I с над 10 
процентни пункта.“ Освен това 
Комисията се насърчава да 
организира оценки на въздействието 
за всяко предложение за изменение на 
приложение I и за консултации в 
това отношение със съответните 
заинтересовани лица.
6. Когато обосновани 
наложителни причини за спешност 
налагат да се преработят 
бюджетните средства за действия за 
реагиране, Комисията се 
оправомощава да приеме делегирани 
актове в съответствие с член 30 с цел 
изменение на приложение I за 
коригиране на всяка от посочените в 
приложение I стойности с над 10 
процентни пункта, в рамките на 
наличните бюджетни средства и в 
съответствие с предвидената в член 
31 процедура.“

Изменение 30

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) В член 19 се добавя следният 
параграф 6а:
(6а) Европейският парламент и 
Съветът разрешават наличните 
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годишни бюджетни кредити, без да де 
засягат разпоредбите на Регламент 
(ЕС, Евратом) № ..../... за определяне 
на многогодишната финансова рамка 
за годините 2021 – 2027 г. и 
Междуинституционално 
споразумение от ... между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетни 
въпроси и доброто финансово 
управление.

Изменение 31

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [ERI], се изпълняват съгласно 
настоящото Решение чрез средствата, 
посочени в член 3, параграф 2, буква а), 
подточка iv) от посочения Регламент, 
при спазване на член 4, параграфи 4 и 8 
от него.

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [ERI], се изпълняват съгласно 
настоящото Решение със сума в размер 
на 2 187 620 000 EUR по текущи цени, 
както е посочено в член 3, параграф 2, 
буква а), подточка vi) от същия 
регламент, при спазване на член 4, 
параграфи 4 и 8.

Обосновка

За постигане на яснота и прозрачност е препоръчително да се посочат в правното 
основание на UCPM точната сума, която трябва да бъде предоставена на Механизма 
за гражданска защита на Съюза чрез Инструмента за възстановяване.

Изменение 32

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 20 a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Всяка помощ или финансиране, 
предоставени по силата на настоящото 
Решение, получават подходяща 
видимост. По-специално държавите 
членки гарантират, че публичното 
оповестяване на операциите, 
финансирани по линия на Механизма на 
Съюза:

Всяка помощ или финансиране, 
предоставени по силата на настоящото 
Решение, получават подходяща 
видимост в съответствие със 
съставените от Комисията 
специфични за специфични 
интервенции. По-специално държавите 
членки гарантират, че публичното 
оповестяване на операциите, 
финансирани по линия на Механизма на 
Съюза:

Изменение 33

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изпълнява 
финансовата помощ на Съюза в 
съответствие с Финансовия регламент 
чрез пряко управление или непряко 
управление с органите, посочени в 
член 62, параграф 1, буква в) от 
Финансовия регламент.

2. Комисията отпуска финансовата 
помощ на Съюза при пряко управление 
в съответствие с Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 или при непряко 
управление с органите, посочени в 
член 62, параграф 1, буква в) от същия 
регламент. При избора на начина на 
изпълнение на финансовата подкрепа 
се дава приоритет на прякото 
управление. Комисията може да 
използва непряко управление, когато 
това е оправдано от естеството и 
съдържанието на съответното 
действие. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 30 за допълване на настоящото 
решение чрез определяне на 
действията, които се извършват по 
линия на Механизма на Съюза и 
които могат да бъдат изпълнявани 
чрез непряко управление.

Обосновка

Прякото управление от Комисията, включително от делегациите на Съюза, следва да 
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се предпочита, когато това е възможно. Непрякото управление следва да се използва 
само когато може ясно да се докаже, че това е по-ефективен и ефикасен начин на 
изпълнение за съответния вид действия.

Изменение 34

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В допълнение към член 12, 
параграф 4 от Финансовия регламент 
бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за 
плащания, които не са били използвани 
до края на финансовата година, за която 
са били вписани в годишния бюджет, 
автоматично се пренасят и могат да 
бъдат поети като задължения и платени 
до 31 декември на следващата година. 
Пренесените бюджетни кредити се 
използват единствено за действия за 
реагиране. Пренесените бюджетни 
кредити се използват първи през 
следващата финансова година.

5. В допълнение към член 12, 
параграф 4 от Финансовия регламент 
бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за 
плащания, които не са били използвани 
до края на финансовата година, за която 
са били вписани в годишния бюджет, 
автоматично се пренасят и могат да 
бъдат поети като задължения и платени 
до 31 декември на следващата година. 
Пренесените бюджетни кредити се 
използват единствено за действия за 
превенция, подготовка и реагиране. 
Пренесените бюджетни кредити се 
използват първи през следващата 
финансова година.

Изменение 35

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 6, 
параграф 5 и член 21, параграф 3, 
алинея втора, се предоставя на 
Комисията до 31 декември 2027 г.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 6, 
параграф 5, член 19, параграфи 5 и 6, 
член 21, параграф 3, алинея втора и 
член 25, параграф 2, се предоставя на 
Комисията до 31 декември 2027 г.
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Изменение 36

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1– точка 23
Решение № 1313/2013/ЕС
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Приложение I се заличава. заличава се

Обосновка

Съзаконодателите следва да следят относителното разпределение на финансирането 
по стълбове (превенция, подготовка и реагиране). Достатъчна гъвкавост се 
гарантира чрез възможността за изменение на приложението посредством делегиран 
акт.
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