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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът приветства предложението за изменение на настоящия Механизъм за 

гражданска защита на Съюза (МГЗС), с цел да се гарантира, че Съюзът може да 

осигури по-добра подкрепа при кризи и извънредни ситуации за своите граждани в 

Европа и извън нея, включително чрез повишени усилия за превенция на бедствията. 

Той припомня, че МГЗС е една от най-осезаемите прояви на солидарността, основна 

ценност на ЕС. 

Докладчикът подчертава, че инвестирането в превенцията на бедствията и готовността 

за посрещането им е най-добрата форма на защита, не само защото има най-голям 

потенциал за спасяване на животи и предотвратяване на човешки страдания, но също 

така и защото позволява да се избегнат огромни разходите за възстановяване след 

настъпването на бедствие. Според изчисленията на Комисията 1 евро, изразходвано за 

повишаване на готовността за посрещане на бедствия, спестява до 7 евро за действия за 

оказване на помощ. 

Докладчикът е убеден, че цялостното преразглеждане на настоящата система трябваше 

отдавна да бъде извършено. Фактът, че настоящата доброволна система не е 

достатъчна, болезнено се открои при реакцията на Съюза в отговор на редица 

неотдавнашни бедствия, по-специално с липсата на налични активи през сезоните на 

горски пожари през 2016 г. и 2017 г., като помощ беше предоставена в отговор на само 

10 от 17 искания за помощ във връзка с горски пожари, а дори и в тези случаи – често 

след значително забавяне, което доведе до загуба на над 100 човешки живота. Освен 

това няколко доклада посочват съществуващите пропуски по отношение на наличието 

на определени критични способности за реагиране, по-специално по отношение на 

самолетите за гасене на горски пожари, предоставянето на подслон и евентуално други 

видове ресурси. 

Докладчикът е на мнение, че предложената структура с два допълващи се стълба, 

състояща се, от една страна, от Европейски резерв за гражданска защита, обединяващ 

предварително заделени от държавите членки способности за реагиране, а от друга 

страна – от т.нар. „rescEU“, специален резерв от способности за реагиране с командване 

и контрол на равнището на Съюза, който да се използва при изчерпване на всички 

други способности, е най-подходящият и ефективен начин за преодоляване на 

ограниченията на настоящата рамка. Чрез оптимално обединяване на ресурсите и 

реализиране на икономии от мащаба засиленият МГЗС ще доведе също така до 

значителни икономии за държавите членки. 

Докладчикът припомня, че общата стойност на предложението на Комисията се 

изчислява на 280 милиона евро за периода 2018 – 2020 г., от които 256,9 милиона евро 

от функция 3 „Сигурност и гражданство“, 6,3 милиона евро от функция 4 „Глобална 

Европа“ и 16,9 милиона евро от функция 5 „Административни разходи“. От 

предложените оперативни разходи 54% ще бъдат разпределени за осигуряването на 
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готовност, включително закупуването или наемането на активи на rescEU, 37% за 

реагиране и 9% за дейности по превенция. Предложението води и до назначаването на 

допълнителен персонал от 100 души за период от три години. Докладчикът счита, че 

тези предложения са пропорционални на мащаба и целта на преразглеждането. 

Докладчикът приветства предложението за използване на Инструмента за гъвкавост за 

покриване на основната част (88%) от необходимите допълнителни ресурси. Той обаче 

категорично отхвърля предложението за преразпределение на средства от действащи 

програми по функции 3 и 4 в размер на 31,3 милиона евро. Както беше многократно 

подчертано от комисията по бюджети, значимите нови политически предложения 

следва да бъдат придружени от нови ресурси. Освен това много от засегнатите 

програми, като например програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата 

„Правосъдие“, имат отлична степен на изпълнение и не получават достатъчно 

финансиране в продължение на години. Поради тази причина докладчикът предлага 

финансирането на цялата сума допълнителни средства, необходими по функции 3 и 4, 

чрез Инструмента за гъвкавост, както е описано подробно в ново приложение I. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 2a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2а. призовава Комисията да не 

прибягва до преразпределение на 

средства с цел финансиране на новите 

политически приоритети, които се 

добавят в хода на текущата 

многогодишна финансова рамка, тъй 

като това неизбежно ще окаже 

отрицателно въздействие върху 

изпълнението на други ключови 

дейности на Съюза. 

Обосновка 

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. 

Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакво преразпределение в 

ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като 

програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. 
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Изменение  2 

Проект на законодателна резолюция  

Параграф 2 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2б. призовава Комисията да осигури 

достатъчно финансиране за 

Механизма за гражданска защита на 

Съюза в рамките на следващата 

многогодишна финансова рамка, 

започваща през 2021 г., като използва 

за основа настоящото 

преразглеждане. 

Обосновка 

За да се използва за основа настоящото преразглеждане на МГЗС, което засилва 

едновременно и политиката, и финансирането, ще бъде важно Комисията, когато 

представя новите си предложения за следващата многогодишна финансова рамка, да 

предложи амбициозен финансов пакет за МГЗС след 2020 г. 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съюзът следва да може да подпомага 

държавите членки, в които наличните 

способности не са достатъчни, за да 

дадат възможност за ефективна реакция 

при бедствия, като допринася за 

финансирането на договорни механизми 

за наем или лизинг с цел осигуряване на 

бърз достъп до такива способности или 

като финансира закупуването на такива 

способности. Това ще увеличи 

значително ефективността на 

Механизма на Съюза чрез осигуряване 

на налични способности в случаите, в 

които иначе не би била гарантирана 

ефективна реакция при бедствия, 

особено при бедствия с широкообхватни 

(7) Съюзът следва да може да подпомага 

държавите членки, в които наличните 

способности не са достатъчни, за да 

дадат възможност за ефективна реакция 

при бедствия, като допринася за 

финансирането на договорни механизми 

за наем или лизинг с цел осигуряване на 

бърз достъп до такива способности или 

като финансира закупуването на такива 

способности. Това ще увеличи 

значително ефективността и 

възможността за използването на 

Механизма на Съюза чрез бързо 

осигуряване на налични способности в 

случаите, в които иначе не би била 

гарантирана ефективна реакция при 
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въздействия, които засягат значителен 

брой държави членки. Осигуряването на 

способности от Съюза следва да даде 

възможност за икономии от мащаба и за 

по-добра координация при реагирането 

на бедствия. 

бедствия, особено при бедствия с 

широкообхватни въздействия, които 

засягат значителен брой държави 

членки. Осигуряването на способности 

от Съюза следва да даде възможност за 

икономии от мащаба и за по-добра 

координация при реагирането на 

бедствия. Следва да се гарантира 

оптимално и прозрачно използване на 

финансовите средства. 

Обосновка 

При мобилизиране на способностите чрез МГЗС бързината е от първостепенно 

значение, както се вижда от трагичните последици на късното използване на 

самолети за гасене на пожари през последните сезони на горски пожари в Южна 

Европа. Съфинансирането на ЕС следва винаги да се предоставя при условия на пълна 

прозрачност и отчетност. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се осигури функционирането 

на капацитета rescEU, следва да се 

предоставят допълнителни бюджетни 

кредити за финансиране на действия по 

линия на Механизма на Съюза. 

(10) За да се осигури функционирането 

на капацитета rescEU, следва да се 

предоставят допълнителни бюджетни 

кредити за финансиране на действия по 

линия на Механизма на Съюза, но не за 

сметка на финансовите пакети, 

разпределени за други ключови 

политики на ЕС, като например 

политиките за насърчаване на 

правата, равенството и 

гражданството, правосъдието или 

човешкото развитие в световен 

мащаб. 

Обосновка 

При мобилизиране на способностите чрез МГЗС бързината е от първостепенно 

значение, както се вижда от трагичните последици на късното използване на 

самолети за гасене на пожари през последните сезони на горски пожари в Южна 

Европа. Съфинансирането на ЕС следва винаги да се предоставя при условия на пълна 

прозрачност и отчетност. 
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Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10а) За преразгледания Механизъм за 

гражданска защита на Съюза следва 

да се гарантират отделно 

финансиране и отделни бюджетни 

средства. Като се има предвид 

необходимостта да се избягва всяко 

отрицателно въздействие върху 

финансирането на действащите 

многогодишни програми, 

увеличението на финансирането за 

целевото преразглеждане на 

Механизма за гражданска защита на 

Съюза през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. 

следва да се осигури изключително въз 

основа на всички налични средства 

съгласно Регламент (EC, Eвратом) № 

1311/2013 на Съвета1a, като се 

използва по-специално 

Инструментът за гъвкавост. 

 ___________________ 

 1a Регламент (EC, Eвратом) 

№ 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 

20.12.2013 г., стp. 884). 

Обосновка 

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. 

Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакво преразпределение в 

ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като 

програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. Вместо 

това всяко необходимото допълнително финансиране следва да бъде мобилизирано 

чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР. 
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Изменение  6 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията информира Европейския 

парламент и Съвета на всеки две години 

за операциите и постигнатия напредък 

по членове 11 и 12.“ 

Комисията информира Европейския 

парламент и Съвета ежегодно за 

операциите и постигнатия напредък по 

членове 11 и 12.“ 

Обосновка 

За да се гарантира пълен парламентарен контрол и надзор на процеса и с цел 

откриване на евентуални промени с отражение върху бюджета възможно най-рано, 

се предлага Парламентът и Съветът да получават ежегодно актуализирана 

информация за напредъка на укрепването на МГЗС, включително задължителна 

информация за промените в бюджета и разходите. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12 а – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Тази информация включва преглед на 

промените в бюджета и разходите с 

подробна техническа и финансова 

оценка, точна информация относно 

увеличаването на разходите и 

промените във видовете изисквани 

способности за реагиране и 

изискванията за качеството по 

отношение на тези способности, ако 

има такива изисквания, както и 

причините за всички такива 

увеличения или промени.“ 

Обосновка 

За да се гарантира пълен парламентарен контрол и надзор на процеса и с цел 



 

AD\1150237BG.docx 9/13 PE616.826v02-00 

 BG 

откриване на евентуални промени с отражение върху бюджета възможно най-рано, 

се предлага Парламентът и Съветът да получават ежегодно актуализирана 

информация за напредъка на укрепването на МГЗС, включително задължителна 

информация за промените в бюджета и разходите. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф – точка 12 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 19 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Необходимите бюджетни кредити за 

Механизма на Съюза се разрешават 

поетапно от Европейския парламент 

и от Съвета в рамките на годишната 

бюджетна процедура при надлежно 

отчитане на всички налични 

средства съгласно Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1311/2013 на Съвета*, 

като се използва по-специално 

Инструментът за гъвкавост в 

съответствие с приложение I“. 

 ____________________ 

 * Регламент (EC, Евратом) 

№ 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 

20.12.2013 г., стp. 884). 

Обосновка 

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. 

Докладчикът категорично отхвърля използването на всякакво преразпределение в 

ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като 

програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. Вместо 

това всяко необходимото допълнително финансиране следва да бъдат мобилизирано 

чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР. 
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Изменение  9 

Предложение за решение 

Приложение І (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията 

  

Изменение 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ИНДИКАТИВНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 

ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г. 

  2018 2019 2020 ОБЩО 

Общо 

допълнителни 

бюджетни 

кредити по 

функция 3* 

БКПЗ 19,157 115,2 122,497 256,854 

 БКП 11 56,56 115,395 182,955 

Общо 

допълнителни 

бюджетни 

кредити по 

функция 4* 

БКПЗ 2 2 2,284 6,284 

 БКП 0,8 1,8 2,014 4,614 

Общо 

допълнителни 

бюджетни 

кредити по 

функции 3 и 4, 

взети заедно* 

БКПЗ 21,157 117,2 124,781 263,138 

 БКП 11,8 58,36 117,409 187,569 

(сумите са в милиони евро) 

* Целите суми трябва да бъдат предоставени чрез Инструмента за гъвкавост. 

Обосновка 

Допълнителното финансиране, необходимо за настоящото преразглеждане на МГЗС 

през периода 2018 –2020 г., следва да бъде определено по-подробно в самото решение 

чрез самостоятелно подробно приложение I. Всички допълнителни средства, 

необходими за финансиране на това преразглеждане на МГЗС, следва да бъдат 

мобилизирани чрез използване на разпоредбите за гъвкавост в Регламента за МФР. 
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