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На 23 февруари 2009 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за 
създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален 
комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Подход на 
Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия“ 
COM(2009) 82 окончателен. 

 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
2 септември 2009 г. (докладчик: г-жа Sánchez Miguel). 
 
На 456-ата си пленарна сесия, проведена на 30 септември и 1 октомври 2009 г. (заседание от 
1 октомври 2009 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 165 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. Заключения 
 
1.1 Превенцията е основен принцип за защита и опазване на околната среда, както и начин 

да се сведат до минимум вредите за цивилното население, причинени от природни или 
предизвикани от човека бедствия, които биха могли да настъпят вследствие на 
неустойчивото използване на природни ресурси. ЕИСК многократно припомня, че е 
необходимо компетентните органи във всички държави-членки да прилагат и да следят 
за спазването на действащите в тази област разпоредби. 

 
1.2 ЕИСК намира за подходящ предложения глобален метод за превенция на бедствията. 

Считаме, че всички инструменти за събиране на информация са от значение, както за 
оценка на настоящото положение – информационен архив, карти на опасностите и 
риска и добри практики, така и за изготвяне на работните годишни планове на 
Механизма на Общността за гражданска защита чрез Центъра за наблюдение и 
информация. Ролята на местните и регионалните власти, техният принос към 
проучването на методи, техните превантивни действия за цивилното население в 
отговор на бедствията трябва да бъдат подчертани в предложението. 
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1.3 По отношение на предложените системи за финансиране на превантивните мерки и 
предвид настоящата система за превенция на бедствията и други специфични системи, 
свързани със селскостопанската, индустриалната и др. политики, ни се струва, че е 
необходимо да се разшири финансирането и да обхване и други области като 
подготовка, планиране и ранно предупреждение. Финансовите средства трябва да са 
достатъчни, за да не се подкопае настоящата ефективност на механизма. 

 
1.4 Научноизследователската дейност в областта на мерките за превенция на бедствия е 

основен елемент, който трябва да се развива. Не е достатъчно само да се спомене 
Седмата рамкова програма за научни изследвани и технологично развитие. Трябва да се 
осигурят средства за конкретни програми за превенция на риска, не само на равнището 
на Общността, но и в държавите-членки. 

 
1.5 Накрая, международното сътрудничество в областта на превенцията допълва вече 

съществуващото сътрудничество за ответни действия и помощ при бедствия. То се 
основава на солидарността и се осъществява не само в рамките на ООН, но и на други 
международни споразумения, по които ЕС е страна като Евромед, Ломе, Латинска 
Америка и др. 

 
2. Въведение 
 
2.1 ЕС пое задължението да предприеме действия за превенция на изменението на климата, 

не само поради поетите ангажименти в международен мащаб, но и поради поредицата 
природни или предизвикани от човека бедствия през последните години в Европа. Този 
превантивен подход може не само да запази и възроди състоянието на нашата 
територия, морета и реки, но също и да послужи за модел на други страни. 

 
2.2 Тези мерки се съдържат в разглежданото съобщение и са следствие от един подход, 

който вече е бил прилаган в повечето държави-членки по конкретен повод (наводнения, 
пожари) и въз основа на него за кратък период от време е била установена координация 
на равнището на Общността за бързо и ефикасно действие, включително международна 
намеса. 

 
2.3 ЕИСК вече е призовавал за координация и най-вече за развитие на интегриран 

европейски подход за превенция на бедствията на равнището на Общността1. Въпреки 
това искаме да подчертаем, че е необходимо тези превантивни мерки да са съпроводени 
от система на Общността за помощ при бедствия от всякакъв вид. Това трябва да се 
възприема като система за помощ, основана на солидарността, не само за държавите-
членки, но и за всички онези, които се нуждаят от нашите познания и средства, за да 
бъдат сведени до минимум последиците от бедствията. 

 
                                                      
1

 ОВ C 204 от 9 август 2008 г., стр. 66. 
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2.4 Превенцията е основен принцип за защита и опазване на околната среда, както и за 
свеждане до минимум на щетите за цивилното население, като целта � е устойчиво 
потребление на природните ресурси. Рязкото покачване през последно време на 
човешките жертви, загубата на биоразнообразие и икономическите загуби са 
причината, поради която отново поставяме въпроса за спазването на съществуващите 
законодателни актове. В този смисъл ЕИСК е наблягал на необходимостта 
компетентните органи във всяка държава-членка да прилагат и следят за спазването на 
действащите разпоредби2, тъй като някои бедствия може да бъдат избегнати, или най-
малкото последиците от тях да бъдат смекчени. 

 
2.5 Целите за превенция, съдържащи се в настоящото съобщение, не се отнасят само до 

ЕС. От 16 до 19 юни в Женева се проведе Втората среща на Глобалната платформа за 
ограничаване на рисковете от бедствия, в която ЕС взе активно участие. Като цяло 
заключенията от тази среща съответстват на предложените от Европейската комисия 
цели. Някои от тях ще бъдат коментирани в текста. 

 
3. Резюме на предложенията, съдържащи се в съобщението 
 
3.1 Това съобщение е резултат от ангажимента, поет от една страна от Комисията и от 

друга от Европейския парламент и Съвета за засилване на действията на Общността за 
предотвратяване на бедствия и смекчаване на последиците от тях. 

 
3.2 Ключовите елементи за установяване на превантивен подход се основават предимно на 

вече приети мерки на европейско равнище, които дори са част от действащото 
законодателство в тази област. Целта е да се въведе ред и последователност на 
съществуващите действия и инструменти, така че да те да сформират едно цяло. 
Специално внимание трябва да се отдели на следното: 

 
3.2.1 По-добро разбиране на стартовото положение, в което се намираме, като се създаде 

информационен архив за бедствията и разпространяване на най-добрите практики, 
което ще даде възможност за обмен на информация между заинтересованите страни. 
Това ще спомогне за създаване на карти на опасностите и риска, както е посочено в 
Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения3. В 
този смисъл е важно да се насърчат изследванията, както е предвидено в Седмата 
рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (2007-2013 г.). 

 

                                                      
2

 ОВ C 221 от 8 септември 2005 г., стр. 35. 

3
 ОВ L 288 от 06.11.2007 г. 
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3.2.2 Друг ключов елемент от предложенията е създаване на връзки между участниците и 
политиките във всички фази на цикъла на управление на бедствията. Основен елемент 
ще бъде Механизмът на Общността за гражданска защита, тъй като в хода на неговите 
интервенции е натрупан значителен опит. Освен това се набляга на необходимостта от 
обучение и повишаване на осведомеността в превенцията на бедствия за 
обществеността като цяло. Подчертава се подобряването на връзката между 
участниците и се предлага една европейска мрежа, включваща представители на 
различните национални подразделения. 

 
3.2.3 Подобряване на работата на съществуващите инструменти е един от ключовите 

елементи на превенцията на бедствия и особено ефикасното използване на 
финансирането на Общността, тъй като разходите за превантивни мерки са много по-
ниски от тези за възстановяване. Тези мерки трябва да бъдат включени в един от 
фондовете (например, проекти за залесяване/възобновяване на гори), в рамките на 
действащото общностно законодателство, което съдържа разпоредби за превенция на 
редица природни бедствия. 

 
3.3 Накрая се предлага засилване на международното сътрудничество в областта на 

превенцията на бедствия. Ще се координират действията с Международната стратегия 
на ООН за ограничаване на бедствията и в рамките на Евросредиземноморската 
асоциация и политиката за съседство. 

 
4. Бележки по предложението 
 
4.1 ЕИСК счита, че съдържанието на съобщението на Комисията е много положително. 

Независимо от факта, че се въвеждат малко нови елементи, позицията е защитима. Ако 
се изпълняват всички съществуващи правила на Общността, превантивните мерки ще 
бъдат ефективни и в много случаи биха могли да се избегнат и смекчат бедствията, 
които за съжаление се случват по-често. Превенцията е едно от най-честите искания4 на 
ЕИСК. 

 
4.2 Някои от предложенията, като тези за наводненията, имат подчертана стойност като 

цялостен подход, а не само по отношение на конкретни явления. Считаме, че 
естеството на бедствията, както природни, така и причинени от човека, изисква общ 
подход за превенция, който да предлага минимум сведения за текущото състояние на 
нашите територия, морета, реки и атмосфера, както и за възможните изтичания в 
подземните съоръжения за съхранение на CO2. Следователно предложението за 
създаване на информационен архив за бедствията ще даде възможност за изготвяне на 
карти на рисковете, както е посочено в директивата относно наводненията, което ще 
изисква превантивни действия от страна на компетентните органи. 

 
                                                      
4

 ОВ C 221 от 8.9.2005 г., стр. 35, OВ C 195 de 18.08.2006 г., стр. 40 и ОВ C 204 от 9.08.2008 г., стр. 66. 
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4.2.1 Кои са органите с правомощия в областта на опазване на околната среда зависи от 
административното устройство на всяка държава-членка5. Все пак смятаме, че е важно 
тези органи да бъдат на първо място отговорни за действията за превенция и 
предоставяне на информация и обучение на гражданското общество. От тези органи 
зависи в голяма степен ефективността на мерките за превенция или свеждане до 
минимум на последствията от бедствия, природни или причинени от човека. 

 
4.3 Считаме, че е подходящо да се подчертае важността на Финансовия инструмент в 

областта на гражданската защита6, който позволява чрез годишните работни програми 
да се покрият не само присъщите дейности на механизма на Общността за гражданска 
защита (транспорт, обучение и др.), но и други дейности от областта на подготовката, 
планирането, ранното предупреждение и превенцията. 

 
4.4 В работния план за 2009 г., приет през ноември 2008 г., значително се увеличава частта 

„Проекти за сътрудничество в превенцията“, която от 1,1 милиона евро (РП за 2008 г.) 
става 2,25 милиона евро (РП за 2009 г.), което насърчава превенцията или смекчаването 
на щетите в дългосрочен план чрез подобряване на оценката на риска. Могат да 
участват всички, които работят в областта на гражданската защита, на всички 
административни или обществени равнища. 

 
4.5 Важно е също да се отбележи значителното увеличение в Работния план на средствата 

за дейности за помощ и подготовка на механизма, сред приоритетите на който е помощ 
на Комисията в осъществяване на стратегия за превенция на бедствия и увеличаване на 
знанията по въпроси, свързани с превенцията на бедствията. От 650 000 евро (РП за 
2008 г.) тези средства стават 1,18 милиона евро. В Работния план за 2009 г. е включена 
глава за обмен на добри практики в превенцията. 

 
4.6 Разпространението на най-добри практики ще даде възможност не само да се подобри 

координацията на компетентните органи, но и ще осигури по-добро прилагане на 
превенцията на рисковете и на конкретните действия в случай на бедствие. Смятаме, че 
Механизмът на Общността за гражданска защита7 , чрез Центъра за наблюдение и 
информация, трябва да бъде отговорен за централизацията на базите данни, за да станат 
по-оперативни. 

 

                                                      
5

 В параграф 12 от заключенията на Платформата се настоява за развитие на сътрудничеството, което признава и укрепва 
взаимната зависимост между властите на централно и на местно равнище и гражданското общество. 

6
 Решение на Съвета от 5 март 2007 г. за създаване на финансов инструмент в областта на гражданската защита 

(2007/162/ЕО, Евратом). 

7
 ОВ C 204 от 9.08.2008 г. 
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4.7 В този смисъл считаме, че предложението за подобряване на връзката между всички 
участващи чрез европейска мрежа, съставена от различните национални служби, ще 
позволи не само да се прилагат най-добрите практики в случай на бедствие, но и да се 
предприемат мерки за превенция там, където намесата обикновено е трудна. 

 
4.8 Важен въпрос е финансирането на мерките за превенция. Предложени са две системи: 
 

• да се създаде през 2009 г. инвентарен списък на всички съществуващи инструменти 
на Общността за превенция на бедствия, като се установи степента на използване 
на тези инструменти и непокрити от тях области8; 

• да се разработи каталог на мерки по превенция, финансирани от различни политики 
на Общността (например залесяване/възобновяване на гори). 

 
4.9 ЕИСК счита, че освен тези предложения, би трябвало да се обсъди подходящо 

финансиране на Гражданската защита (Финансов инструмент за гражданска защита), 
така че новите задачи да не ограничат капацитета за действие на Механизма на 
Общността, не само по отношение на превенцията, но и на отговор в случай на 
бедствие. 

 
4.10 Комитетът отново подчертава, че научните изследвания в областта на превенцията са 

необходимост и въпрос от първостепенно значение, който вече започва да се разглежда 
в рамките на Седмата рамкова програма за изследвания и технологично развитие 
(2007-2013 г.). Все пак могат да бъдат използвани и други източници за финансиране на 
конкретни превантивни действия, като например вторият стълб на ОСП за лесовъдни 
дейности. В този смисъл смятаме, че Комисията би трябвало да разглежда като 
потенциални източници на финансиране не само инструментите на ОСП, но и тези, 
които са разпръснати сред останалите политики на Общността като регионалната 
политика, енергийната политика, изменението на климата и т.н., за да осигури 
ефективни превантивни действия преди всякакъв вид бедствия. 

 
4.11 Освен това бихме искали да подчертаем, че е важно гражданите, социалните и 

доброволческите организации да осъзнаят в по-голяма степен нуждата от политики на 
превенция като основа за повече сигурност и от подходящ отговор в случай на 
бедствие. Образованието и повишаването на осведомеността на гражданското 
общество във връзка с превенцията и разумното използване на природните ресурси ще 
бъде основна задача на компетентните власти и по-специално на тези на местно 
равнище, поради тяхната близост до ресурсите и начина на ползването им. 

 

                                                      
8

 В параграф 17 на Заключенията на платформата се отдава признание на оценката на наличните в световен мащаб 
потенциални инструменти за финансиране с оглед на ограничаване на риска от бедствия. 
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4.12 Накрая, предложението да се засили международното сътрудничество в областта на 
превенцията, а не само на помощта, е един от ключовите елементи на Международната 
стратегия на ООН за ограничаване на бедствията за развиващите се страни. Трябва да 
се помисли за световни механизми за интервенция под егидата на ООН, без при това да 
се пренебрегва европейската интервенция, която беше много полезна по време на 
бедствията през последно време. 

 
4.13 Европейските политики за съседство би трябвало да включват системно раздел за 

сътрудничество в областта на превенцията на рискове, за да се насърчи устойчивото 
развитие в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие и Рамковата програма 
за действие от Хиого на Международната стратегия за ограничаване на бедствията 
(МСОБ) на ООН. 

 
Брюксел, 1 октомври 2009 г. 
 

_____________ 


