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КРАТКА ОБОСНОВКА

След Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2019 г., 
с което съществено се изменя Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за 
гражданска защита на Съюза, настоящият проект на становище на комисията по 
развитие има ограничен обхват. Той цели да изтъкне три важни аспекта на механизма 
по време на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., 
свързани с неговото задействане извън Съюза и в контекста на хуманитарните кризи.

Първо, в проекта на становище се подчертава необходимостта капацитетът на 
механизма да бъде укрепен по отношение на свързаните с климата природни бедствия, 
по-специално горските пожари, към които развиващите се държави са особено уязвими.

Второ, предложението има за цел да увеличи финансовата помощ на Съюза за 
способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за гражданска 
защита, когато се използват за реагиране при бедствия извън Съюза. В съответствие с 
позицията на Съвета и проекта за доклад на комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните се предлага до 75% от разходите за експлоатация на 
капацитета, включително транспортът, да се финансират от Съюза – същото равнище, 
както при активирането в рамките на Съюза.

Трето, въвежда се изискване за консултация с хуманитарни участници преди операции 
при причинени от човека бедствия или в сложни извънредни ситуации.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) 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 ограничената им 
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способност да се приспособяват към 
последиците от изменението на 
климата и да ги смекчават, както и 
да реагират на свързани с климата 
бедствия, а от друга страна – поради 
географската си експозиция на 
наводнения, засушавания и горски 
пожари.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Предложението на Комисията за 
Решение на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Решение 
№ 1313/2013/ЕС има за цел да укрепи 
колективната способност за готовност и 
реагиране при бедствия, като увеличи 
възможностите, които се предлагат по 
линия на Европейския резерв за 
гражданска защита. Това е свързано със 
създаването на резерв от капацитет за 
гражданска защита, който да се 
използва в операции на Съюза, 
(„rescEU“) и засилването на мерките, 
приложими в областта на превенцията.

(2) Предложението на Комисията за 
Решение на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Решение 
№ 1313/2013/ЕС има за цел да укрепи 
колективната способност за готовност и 
подходящо и бързо реагиране при 
бедствия, като увеличи възможностите, 
които се предлагат по линия на 
Европейския резерв за гражданска 
защита. Това е свързано със създаването 
на резерв от капацитет за гражданска 
защита, който да се използва в операции 
на Съюза, („rescEU“) и засилването на 
мерките, приложими в областта на 
превенцията.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Горските пожари не само 
застрашават или унищожават 
живота, поминъка и биологичното 
разнообразие, но също са причина за 
изпускане на големи количества 
въглеродни емисии и за намаляване на 
капацитета на планетата за 
поглъщане на въглерод, като по този 
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начин допълнително обострят 
изменението на климата. Особено 
тревожни са ситуациите, в които 
девствени гори се унищожават 
поради пожари, какъвто наскоро беше 
случаят в определени екваториални 
региони. Нарастването на свързаните 
с климата бедствия, включително 
горските пожари, изисква да бъдат 
укрепени операциите на Механизма за 
гражданска защита на Съюза, които 
се осъществяват извън него.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) С цел постигане на максимална 
прозрачност и отчетност за 
гражданите на Съюза, включително 
що се отнася до измерването на 
напредъка на Съюза по отношение на 
целта от 0,7% официална помощ за 
развитие (ОПР), Комисията следва да 
представи насоки относно 
съотношението на разходите, които 
би препоръчала да бъдат осъществени 
чрез изменения Механизъм за 
гражданска защита на Съюза и които 
следва да се определят като ОПР. 
Тези насоки следва да отразяват 
точно и да бъдат в пълно 
съответствие с правилата на 
Комитета за подпомагане на 
развитието (КПР) към 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) 
относно ОПР, както и да посочват 
дали следва да се използват 
методологии като стандарта на 
Международната инициатива за 
прозрачност на помощта (IATI);
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Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Съюзът като член на КПР към 
ОИСР следва да продължи да спазва 
правилата на КПР към ОИСР 
относно ОПР, включително когато 
извършва съответни дейности чрез 
Механизма за гражданска защита на 
Съюза;

Изменение 6

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

Текст в сила Изменение

(-1) 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 вписва 
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 
хуманитарната помощ (*) и зачитането 
на хуманитарните принципи.“

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 вписва 
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 провежда консултации с 
хуманитарни участници преди 
операциите и гарантира съгласуваност 
с Европейския консенсус относно 
хуманитарната помощ (*) и зачитането 
на хуманитарните принципи.
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Изменение 7

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 23 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(2а) В член 23 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Размерът на финансовата помощ 
от Съюза за способностите, които са 
предварително заделени за Европейския 
резерв за гражданска защита, не 
надвишава 75% от разходите за 
експлоатацията на способностите, 
включително превоз, в случай на 
бедствие или непосредствена заплаха от 
бедствие в Съюза или в участваща 
държава.

2. Размерът на финансовата помощ 
от Съюза за способностите, които са 
предварително заделени за Европейския 
резерв за гражданска защита, не 
надвишава 75% от разходите за 
експлоатацията на способностите, 
включително превоз, в случай на 
бедствие или непосредствена заплаха от 
бедствие на територията на Съюза 
или извън нея.

Изменение 8

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 23 параграф 3 се заличава.

Обосновка

Изменение 5 е необходимо, за да се избегне каквото и да било несъответствие, 
произтичащо от евентуалното приемане на изменение 4 относно финансовата помощ 
за способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за 
гражданска защита в случай на бедствие извън територията на Съюза.
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