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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Целта на предложението на Комисията е да измени действащия в момента на Регламент 

(ЕО) № 2012/20021 за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за да се 

улесни неговото функциониране и той да стане по-видим за гражданите чрез ограничен 

брой технически промени в регламента. Принципите на инструмента остават 

непроменени, както и правилата за финансирането му извън многогодишната 

финансова рамка (МФР) и вероятното равнище на разходите. 

 

Основните характеристики на предложението включват ясно определение на обхвата 

на действие на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, ограничен до природните 

бедствия; нов и опростен единен критерий за извънредна мобилизация на фонда за 

т.нар. изключителни регионални бедствия, който се основава на обвързан с БВП праг; 

въвеждането на възможността за постигане на бързи авансови плащания по искане на 

засегнатата държава членка; включването на специална разпоредба за бедствия, които 

настъпват постепенно, каквито са например засушаванията; въвеждането на някои 

разпоредби, насърчаващи по-ефективното предотвратяване на бедствия; обединяване 

на решението за отпускане на помощ и споразуменията за прилагането в един акт. 

От бюджетна перспектива, фонд „Солидарност“ на ЕС, ще остане извън МФР за 

периода 2014-2020 г., по силата на което необходимите бюджетни ресурси за отпускане 

на финансова помощ се осигуряват в допълнение към заложените в МФР тавани с 

решение на бюджетния орган, в рамките на максимален годишен размер от 500 

милиона EUR (по цени от 2011 г.). Действителните разходи ще зависят от заявленията 

за помощ, подадени от отговарящи на условията държави след възникването на 

природни бедствия, и от максималния годишен размер на средствата за Фонда, 

съгласно предвиденото в МИС.  

 

Решението максималният годишен размер на средствата за Фонда да се изразява по 

цени от 2011 г. (вместо по текущи цени) е отразено в предложението чрез прилагане на 

същата основа към сумата от 3 млрд. евро, представляваща един от двата прага за щети, 

които се използват като критерии при определяне на бедствията като големи. Другият 

праг — 0,6 % от брутния национален доход — не се засяга. 

 

Докладчикът подкрепя запазването на общите принципи и финансирането на Фонда 

без промяна, но той е на мнение, че сегашните правила на Фонда не са адекватно 

откликващи на потребностите и видими, а доколкото някои критерии за неговото 

задействане са засегнати, те са прекалено сложни и не е достатъчно ясни. Следователно 

той изразява силна подкрепа за целта на предложението да се подобри 

функционирането на инструмента, като се повишат неговата способност за реагиране и 

бъде по-видим за гражданите, по-лесен за използване, а разпоредбите му бъдат по-ясни. 

Следователно, докладчикът предлага няколко изменения, целящи ускоряване на 

процеса на оценяване в рамките на службите на Комисията.  

 

Той подкрепя също така изясняването на определението за „природни бедствия“, като 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3). 
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се включи конкретна разпоредба за бавно протичащите бедствия като суша, което ще 

спомогне за премахване на съществуващата правна несигурност по отношение на 

обхвата, като по този начин ще се избегне подаването на заявленията, които не 

отговарят на условията. 

 

Докладчикът е съгласен с въвеждането на новия и прост единен критерий за 

извънредното мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за т.нар. 

„изключителни регионални бедствия“, въз основа на праг, обвързан с БВП, което 

следва да доведе до значително опростяване и би значително подпомогнало процеса на 

вземане на решения и изплащане на безвъзмездните средства. Той обаче предлага 

намаляване на прага от 1,5 % на БВП до 1,0 %, като по този начин потенциално се дава 

възможност повече случаи да отговорят на условията за получаване на помощ, за да се 

обхванат повече европейските граждани в случаите на изключителни регионални 

бедствия.  

 

Той също така подкрепя въвеждането на възможност за бързи авансови плащания по 

искане на засегнатата държава членка, но счита, че свеждането до 10 % на очаквания 

размер на финансовата помощ, ограничена до 30 млн. EUR, не е достатъчно, за да се 

вземат предвид нуждите на засегнатите страни на ранен етап след настъпване на 

бедствия. Поради това той счита, че ограниченията до 15 % и 40 милиона EUR са по-

разумни.  

 

Освен това докладчикът предлага техническа помощ да бъде считана за допустима за 

отпускане на средства от Фонда, когато не надвишава 2 % от общия размер на 

отпуснатите средства.  

 

Докладчикът приветства факта, че Комисията е взела предвид препоръките от одитния 

доклад на Европейската сметна палата относно финансовата помощ, предоставена на 

Италия във връзка със земетресението в Акила1 чрез включването на по-ясни 

определения на понятията „временно настаняване“ и „незабавни спешни действия“, 

както и на разпоредба относно генерирането на приходи. 

 

Той е убеден, че е необходима известна степен на гъвкавост, за да бъде финансовата 

помощ предоставена на разположение възможно най-бързо след възникването на 

голямо бедствие, включително дерогация от някои разпоредби на Финансовия 

регламент, по-специално що се отнася до обикновено продължителните процеси на 

определяне на изпълнителните органи, включително тези за одита и контрола, както и 

относно определянето на сроковете за годишни доклади. Въпреки това, гъвкавостта не 

трябва да е възпрепятства доброто финансово управление на участието на Фонда. 

 

Докладчикът счита, че предотвратяването на бедствия и готовността са важни, тъй като 

в средносрочен и дългосрочен план това е по-ефективно от гледна точка на разходите, с 

цел подготовка за реагиране и предотвратяване на бедствия, отколкото реагиране 

впоследствие. В тази връзка той изтъква, че е необходимо фонд „Солидарност“ на ЕС 

да допълва другите финансови инструменти, като например структурните фондове, при 

                                                 
1 Европейска сметна палата, Специален доклад № 24/2012, Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в 

отговор на земетресението в Абруцо от 2009 г.: полза и разходи за извършените дейности. 
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предприемането на действия в отговор на природни бедствия, като се възползва от 

създаването на положителни взаимодействия с тези механизми и свързаните с тях 

програми.  

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва комисията по регионално развитие, която е водеща, 

да предложи на Парламента да даде одобрението си. 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Следва също така да се уточни, 

че допустимите за финансиране 

действия не могат да включват 

разходи за техническа помощ. 

заличава се 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1  

Регламент (ЕО) № 2012/2002 

Член 2 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на настоящия регламент 

„регионално природно бедствие“ 

означава всяко природно бедствие, 

което в регион от ниво NUTS 2 на 

държава членка или държава, която е в 

процес на преговори за присъединяване 

към Съюза, предизвиква преки щети в 

размер на над 1,5 % от брутния 

3. За целите на настоящия регламент 

„регионално природно бедствие“ 

означава всяко природно бедствие, 

което в регион от ниво NUTS 2 на 

държава членка или държава, която е в 

процес на преговори за присъединяване 

към Съюза, предизвиква преки щети в 

размер на над 1 % от брутния вътрешен 
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вътрешен продукт (БВП) на този 

регион. Когато бедствието засяга 

няколко региона на ниво NUTS 2, 

прагът се прилага към 

среднопретегления БВП на тези 

региони. 

продукт (БВП) на този регион. Когато 

бедствието засяга няколко региона на 

ниво NUTS 2, прагът се прилага към 

среднопретегления БВП на тези 

региони. 

 Въпреки това — при изключителни 

обстоятелства — дори когато 

количествените критерии, посочени в 

първата алинея, не са изпълнени, 

даден регион също може да се ползва 

от помощта на фонда, ако този 

регион е претърпял изключително 

бедствие, особено природно бедствие, 

засягащо значителна част от 

неговото население и със сериозни и 

продължителни последици върху 

условията на живот и 

икономическата стабилност на 

региона. Общата годишна помощ по 

тази алинея е ограничена до не повече 

от 7,5 % от годишната сума, с която 

разполага Фондът. Особено внимание 

ще се обръща на отдалечени и 

изолирани региони като островите и 

най-отдалечените региони, посочени 

в член 349 от Договора. Комисията 

разглежда най-належащите искания, 

отправени до нея съгласно 

настоящата алинея. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1  

Регламент 2012/2002 

Член 2 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Особено внимание се отделя на 

най-отдалечените региони, посочени 

в член 349 от ДФЕС, които са по-

уязвими по отношение на екстремни 

метеорологични събития. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1  

Регламент 2012/2002 

Член 2 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За целите на настоящия член се 

използват хармонизирани статистически 

данни, предоставени от Евростат. 

5. За целите на настоящия член се 

използват последните налични 

хармонизирани статистически данни, 

предоставени от Евростат. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка б) 

Регламент (ЕО) № 2012/2002 

Член 3 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Техническата помощ, в това число 

управление, наблюдение, информация, 

комуникация, разглеждане на жалби, 

контрол и одит, не отговаря на 

условията за отпускане на средства от 

Фонда. 

5. Техническата помощ, в това число 

управление, наблюдение, информация, 

комуникация, разглеждане на жалби, 

контрол и одит, отговаря на условията 

за отпускане на средства от Фонда, но 

не може да надхвърля 2% от общия 

размер на средствата. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка в) 

Регламент (ЕО) № 2012/2002 

Член 4 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Въз основа на информацията, 

предвидена в параграф 1, и 

допълнителните уточнения, 

предоставени от отговарящата на 

2. Въз основа на информацията, 

предвидена в параграф 1, и 

допълнителните уточнения, 

предоставени от отговарящата на 
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условията държава, Комисията 

преценява дали са изпълнени условията 

за мобилизиране на средства от Фонда и 

във възможно най-кратък срок определя 

размера на средствата, които могат да се 

отпуснат от Фонда в рамките на 

наличните финансови ресурси. 

условията държава, Комисията 

преценява дали са изпълнени условията 

за мобилизиране на средства от Фонда и 

във възможно най-кратък срок определя 

размера на средствата, които могат да се 

отпуснат от Фонда в рамките на 

наличните финансови ресурси, но не по-

късно от пет седмици след получаване 

на заявлението.  

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4  

Регламент (ЕО) № 2012/2002 

Член 4a – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията извършва предварителна 

оценка на това, дали заявлението 

отговаря на условията по член 4, 

параграф 1, и проверява какви 

бюджетни ресурси има на 

разположение. Ако условията са 

изпълнени и има на разположение 

достатъчно ресурси, Комисията може да 

вземе решение за отпускане на авансова 

сума и да я изплати незабавно, преди да 

бъде прието решението, посочено в 

член 4, параграф 4. Изплащането на 

авансовата сума не влияе върху 

окончателното решение за 

мобилизиране на средства от Фонда. 

Комисията извършва незабавно 

предварителна оценка на това, дали 

заявлението отговаря на условията по 

член 4, параграф 1, и проверява какви 

бюджетни ресурси има на 

разположение. Ако условията са 

изпълнени и има на разположение 

достатъчно ресурси, Комисията може да 

вземе решение за отпускане на авансова 

сума и да я изплати незабавно, преди да 

бъде прието решението, посочено в 

член 4, параграф 4. Изплащането на 

авансовата сума не влияе върху 

окончателното решение за 

мобилизиране на средства от Фонда. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4  

Регламент (ЕО) № 2012/2002 

Член 4a - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Размерът на авансовата сума не 

надвишава 10 % от очаквания общ 

2. Размерът на авансовата сума не 

надвишава 15 % от очаквания общ 
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размер на средствата и в никакъв случай 

не превишава 30 000 000 EUR. След 

като определи окончателния размер на 

средствата, които ще бъдат отпуснати, 

Комисията отчита размера на 

авансовата сума, преди да изплати 

остатъка от определения размер на 

средствата. Комисията си възстановява 

неправомерно изплатени авансови суми. 

размер на средствата и в никакъв случай 

не превишава 40 000 000 EUR. След 

като определи окончателния размер на 

средствата, които ще бъдат отпуснати, 

Комисията отчита размера на 

авансовата сума, преди да изплати 

остатъка от определения размер на 

средствата. Комисията си възстановява 

неправомерно изплатените авансови 

суми. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4  

Регламент 2012/2002 

Член 4 а – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За да се гарантира своевременното 

наличие на бюджетни ресурси, 

възстановените от държавите членки 

суми от Фонда, от Европейския фонд 

за регионално развитие и от 

Кохезионния фонд до максимален 

размер от 50 000 000 EUR се 

предоставят на разположение на Фонда 

като вътрешен целеви приход. Сумите, 

изразходени за авансови плащания или 

отменени в бюджета, се заменят, щом 

държавите членки възстановят нови 

суми. 

3. За да се гарантира своевременното 

наличие на бюджетни ресурси, 

възстановените от държавите членки 

суми от Фонда, до максимален размер 

от 50 000 000 EUR се предоставят на 

разположение на Фонда като вътрешен 

целеви приход. Сумите от Фонда, от 

Европейския фонд за регионално 

развитие и от Кохезионния фонд, 

възстановени от държавите членки в 

съответствие с Регламент 1303/2013 

и Регламент 1083/2006, могат да се 

предоставят на разположение под 

формата на вътрешни целеви 

приходи ако възстановяванията от 

ФСЕС не са достатъчни. Сумите, 

изразходени за авансови плащания или 

отменени в бюджета, се заменят, щом 

държавите членки възстановят нови 

суми. 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 8  

Регламент (ЕО) № 2012/2002 

Член 8 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Средствата от Фонда се усвояват в 

срок от една година, считано от датата, 

на която Комисията е изплатила пълния 

размер на помощта. Ако в този срок 

останат неусвоени средства или се 

установи, че са използвани средства за 

действия, които не отговарят на 

условията за финансиране, те се 

възстановяват на Комисията от 

държавата бенефициер. 

1. Средствата от Фонда се усвояват в 

срок от 18 месеца, считано от датата, на 

която Комисията е изплатила пълния 

размер на помощта. Ако в този срок 

останат неусвоени средства или се 

установи, че са използвани средства за 

действия, които не отговарят на 

условията за финансиране, те се 

възстановяват на Комисията от 

държавата бенефициер. 
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