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Необходима е по-силна гражданска защита с оглед поуките от COVID-19   
  

• ЕС трябва да може да притежава общо оборудванe и директно да помага на държавите 
членки, когато националният капацитет е надвишен 

• Необходим е парламентарен надзор върху отпуснатите суми за предотвратяване, 
готовност и реагиране 

• Преговорите със Съвета на ЕС трябва да започнат незабавно, за да може новата система 
да започне да функционира от 2021 г. 

 

 

Евродепутатите призоват за засилване на механизма на ЕС за гражданска защита, 
така че ЕС да може по-добре да реагира при мащабни извънредни ситуации като 
COVID-19. 

 

Механизмът за гражданска защита на ЕС (МГЗС) успешно помага на държавите членки да 

спасяват човешки животи, включително по време на кризата с COVID-19, чрез 

координиране и подпомагане в областта на гражданската защита. Медицинско оборудване 

като респиратори, лични предпазни средства, терапевтични и лабораторни материали са 

предоставени чрез механизма rescEU в подкрепа на националните здравни служби по 

време на пандемията. Само тази седмица беше използван за предоставяне на 

допълнителна подкрепа за бежанците на остров Лесбос след пожара в бежанския лагер 

Мориа. 

 

Пандемията обаче също показа, че когато много държави членки са засегнати 

едновременно от една и съща извънредна ситуация, начинът, по който е създадено 

настоящото управление на кризи, има своите ограничения. Поради това евродепутатите 

искат да засилят ролята на ЕС чрез механизма rescEU, за да се гарантира, че държавите 

членки не са оставени да разчитат само на собствени активи и доброволна подкрепа при 

справяне с такива извънредни ситуации. 

 

Необходимо е по-голямо и прозрачно финансиране на ЕС 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86817/neobkhodima-e-po-silna-ghrazhdanska-zashchita-s-oghled-poukite-ot-covid-19
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86817/la-ue-necesita-mas-recursos-para-proteccion-civil-ante-crisis-como-la-pandemia
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200910IPR86817
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20200910IPR86817/eu-s-kapacitet-for-handtering-af-kriser-bor-styrkes-som-folge-af-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200910IPR86817
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200910IPR86817/covid-19-parlament-tahab-tugevdada-eli-elanikkonnakaitset
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86817/europaiki-politiki-prostasia-chreiazontai-enischumenes-dunatotites
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86817/greater-eu-civil-protection-capacity-needed-in-light-of-lessons-from-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86817/necessite-d-une-capacite-de-protection-civile-renforcee-au-vu-du-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/press-room/20200910IPR86817
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200910IPR86817/potrebni-su-veci-kapaciteti-eu-a-za-civilnu-zastitu
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200910IPR86817
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200910IPR86817/covid-19-sniegtas-macibas-japalielina-es-civilas-aizsardzibas-spejas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200910IPR86817/ep-balsavo-uz-stipresni-es-civilines-saugos-mechanizma
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200910IPR86817/a-koronavirus-jarvanybol-tanulva-boviteni-kell-a-polgari-vedelem-kapacitasat
https://www.europarl.europa.eu/news/mt/press-room/20200910IPR86817
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200910IPR86817/europees-parlement-wil-versterking-capaciteit-eu-civiele-bescherming
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200910IPR86817/wnioski-z-pandemii-covid19-konieczne-wzmocnienie-mechanizmu-ochrony-ludnosci-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200910IPR86817/covid-19-parlamento-europeu-reforca-mecanismo-de-protecao-civil-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200910IPR86817/este-necesara-consolidarea-capacitatii-ue-de-protectie-civila
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86817
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200910IPR86817
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200910IPR86817/mepit-pandemian-seuraukset-vaativat-eu-n-pelastuspalvelumekanismin-tehostamista
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200910IPR86817/covid-19-eu-s-civilskyddskapacitet-maste-forbattras


 

В текущите преговори относно бюджетa на ЕС и фонда за възстановяване, Парламентът 

подкрепя значителното увеличение на предложения от Комисията бюджет. 

 

Парламентът, обаче, иска да бъде разпределена значително по-голяма сума за готовност, 

включително за закупуване на необходимото ново оборудване, материали и ресурси на 

rescEU, за помощ на държавите членки при претоварване на националните капацитети. 

Това би дало възможност да се реагира бързо и ефективно на мащабни извънредни 

ситуации или на събития, които се случват рядко, но които оказват голямо въздействие, 

включително спешни медицински ситуации, като COVID-19. 

 

С цел повече прозрачност по отношение на използването на финансиране от ЕС, 

членовете на ЕП искат също да уточнят как се разпределят средствата по трите стълба на 

механизма: превенция, готовност и реакция. 

 

Можете да гледате запис от дебата тук. 

 

Цитат 

 

След гласуването докладчикът на Парламента Никос Андрулакис (С&Д, Гърция) каза: 

„Необходима е повече солидарност от страна на ЕС. С нашите предложения ние 

защитаваме по-добре и оказваме повече помощ на европейските граждани, независимо от 

това в коя държава членка живеят, тъй като увеличаваме дела на съфинансиране до 100%, 

подобряваме превантивните действия и даваме на Комисията възможността да придобива, 

да наема или да дава под наем необходимите способности. Парламентът е готов да 

започне преговорите. Искаме Механизмът да бъде готов не само за евентуална втора 

вълна от пандемии или горски пожари, но и за други природни или предизвикани от човека 

бедствия в бъдеще“. 

 

Следващи стъпки 

 

Докладът беше приет с 617 гласа „за“, 52 гласа „против“ и 23 гласа „въздържал се“. 

Парламентът е готов да започне преговори с държавите членки, за да може преработеният 

механизъм да влезе в сила от януари 2021 г. 

 

Бързи факти  

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/plenary-session_20200914-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home


Механизмът за гражданска защита, създаден през 2013 г., първоначално е имал за цел да 

засили сътрудничеството с оглед подобряване на превенцията, готовността и реакцията 

при бедствени ситуации. Когато самият мащаб на извънредната ситуация надвиши 

способността на дадена държава да реагира, тя може да поиска доброволно съдействие от 

други държави чрез механизма. 

 

През 2019 г. механизмът rescEU беше създаден, за да даде възможност на ЕС да 

подпомага пряко засегнатите от бедствия държави членки, когато националният им 

капацитет е надхвърлен. Неговите противопожарни самолети и хеликоптери са 

позволявали на държавите членки да спасяват животи при земетресения, урагани, 

наводнения и горски пожари и са помагали за евакуацията на европейскии граждани - 

включително над 75 000 граждани по време на настоящата криза с COVID-19. Медицинско 

оборудване като респиратори, лични предпазни средства, терапевтични и лабораторни 

материали са предоставени чрез rescEU в подкрепа на националните здравни служби по 

време на пандемията. 
 

Допълнителна информация 
 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Приетият доклад (16.09.2020) 

Процедурно досие  

Изменено предложение на Европейската комисия относно Механизма за гражданска 

защита на Съюза (02.06.2020) 

Прессъобщение: Сделката за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде подобрена, за 

да получи одобрението на Парламента (23.07.2020) 

RescEU помага на държавите да спасяват човешки животи. Сега ЕП иска да му даде по-

голяма роля. . ©European Union 2020/EC/Piero Cruciatti  

 

  

  

Биляна ЦЪРНОРЕЧКА 

Пресаташе 

 

(+359) 2 817 0455  

 

(+33) 3 881 74601 (STR)  

 

(+359) 87 8853 546  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en#bringingstrandedcitizenshome
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en%20
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200722IPR83804/sdelkata-za-mfr-triabva-da-bde-podobrena-za-da-bde-odobrena-ot-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200722IPR83804/sdelkata-za-mfr-triabva-da-bde-podobrena-za-da-bde-odobrena-ot-ep
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200911PHT86906/20200911PHT86906_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200911PHT86906/20200911PHT86906_original.jpg


 

biliana.tzarnoretchka@europarl.europa.eu 

 

  

Калина ВЪРБАНОВА 
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(+359) 87 8407 107  

 

kalina.varbanova@europarl.europa.eu 
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