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Въпрос с искане за устен отговор O-000027/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Ан Сандер (PPE), Силви Гийом (S&D), Силви Брюне (Renew), Каролин Браунсбергер-
Райнхолд (PPE), Марк Тарабела (S&D), Драгош Пъслару (Renew), Паскал Аримон (PPE), 
Луция Дюриш Николсонова (Renew), Ханес Хайде (S&D), Жофроа Дидие (PPE), Михал 
Шимечка (Renew), Франц Богович (PPE), Натали Колен-Йостерле (PPE), Клара  Агилера  
(S&D), Рене Репази (S&D), Естер де Ланге (PPE), Сайръс Енджерер (S&D), Лена Дюпон 
(PPE), Атидже Алиева-Вели (Renew), Кристине Шнайдер (PPE), Людас Мажилис (PPE), 
Арно Данжан (PPE), Оливие Шастел (Renew), Хелмут Гойкинг (PPE), Лоранс Фаренг 
(Renew), Мари-Пиер Ведрен (Renew), Анна-Юлия Донат (Renew), Аниес Еврен (PPE), 
Кристиан Долешал (PPE), Брис Ортьофьо (PPE), Франсоа-Ксавие Белами (PPE), Йерун 
Ленарс (PPE), Гюнтер Зидл (S&D), Паскал Дюран (Renew), Валери Айе (Renew), Искра 
Михайлова (Renew), Илана Сикюрел (Renew), Нора Мебарек (S&D), Ерик Андрийо (S&D)

Относно: Европейска инициатива за насърчаване на гражданското участие за защита и по-
добра подкрепа на европейските доброволци

Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време установява 
минимални правила относно безопасността и здравето на работниците, по-специално по 
отношение на максимално работно време и минимално време за почивка, които трябва да се 
спазват.

Много европейски държави организират гражданската си сигурност в двоен режим, както с 
професионални пожарникари, така и с пожарникари доброволци. Последните представляват 
около 3,5 милиона души на равнището на ЕС благодарение на ангажираността на гражданите.

С решението по делото Matzak от 21 февруари 2018 г. Съдът на Европейския съюз 
приравнява, в настоящия пример, белгийски пожарникар доброволец с обикновен работник. 
Предвид задълженията, създадени от Директива 2003/88/ЕО по отношение на задължителното 
максимално работно време и минимално време за почивка, ако това решение трябва да се 
превърне в прецедент и ако директивата трябва да се прилага спрямо всички граждани, 
доброволно ангажирани в мерки за гражданска сигурност, очевидно би било невъзможно да се 
комбинира този доброволен ангажимент с нормална професионална дейност. Като се има 
предвид, че почти 7 от 10 пожарникари доброволци са на друга работа в допълнение към 
ангажимента си, това би довело до закриване на практика на службите за предоставяне на 
първа помощ в много страни.

Това решение създава правна несигурност и поставя под съмнение услуга, която е абсолютно 
жизненоважна за милиони европейски граждани. То също така подкопава сигурността на 
държавите членки и европейската стратегическа автономност в момент, когато те са 
необходими повече от всякога. Същевременно е важно да се да се насърчава гражданското и 
доброволното участие. То е от полза както за тези, които се ангажират, така и за обществото 
като цяло, по-специално чрез социалната си връзка и в светлината на изменение на климата, 
пред което сме изправени. Нашите общества са обогатени от тези доброволни ангажименти, 
които създават първоначална защитна мрежа от солидарност и обществена сигурност.

В заключенията на Съвета от 24 февруари 2022 г. относно действията за гражданска защита с 
оглед на изменението на климата държавите членки приканиха Комисията да насърчава 
участието на гражданското общество в предотвратяването и оперативните действия в отговор 
на изменението на климата. За тази цел те призовават Комисията да подкрепи приноса на 
гражданите за тяхната собствена безопасност и устойчивост и да насърчава доброволчески 
инициативи за реагиране при бедствия.

1. Как Комисията възнамерява да защити и насърчи този доброволен ангажимент в Европа, 
без обаче да поставя под въпрос Директива 2003/88/ЕО?

2. Възнамерява ли Комисията да предложи Европейска инициатива за гражданско участие?
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