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Европейска комисия - Въпроси и отговори

rescEU
Защо Комисията предлага да се подсилят Механизмът за гражданска защита на ЕС и
rescEU?
Механизмът за гражданска защита на ЕС е структура за управление на кризи, която позволява на
държавите членки и на участващите държави[1] да заздравят сътрудничеството помежду си в
областта на гражданската защита, за да се подобри равнището на превенция, готовност и реакция
при бедствия. Той се основава на доброволното участие на държавите членки, като Европейската
комисия има ключова роля за неговата координация и съфинансиране.

Нуждата от по-гъвкава, по-бърза и по-чувствителна система за отговор на мащабни извънредни
ситуации е една от поуките, извлечени от избухването на пандемията от коронавирус.

Бързото разпространение на вируса направи явни някои ограничения на настоящата рамка за
управление на кризи. В момент, когато държавите членки са връхлетени от една и съща
извънредна ситуация и не са в състояние да оказват помощ една на друга, днес ЕС е неспособен
да предложи помощ достатъчно бързо, за да запълни критичните празнини, тъй като няма
собствени активи, и трябва да разчита на доброволната помощ от страна на държавите членки.

Следователно подсилването и осъвременяването на Механизма за гражданска защита на ЕС —
както бе поискано от Европейския Съвет през март 2020 г. — е необходимо, за да бъдат избегнати
ситуации, в които държавите членки са оставени сами по време на кризи.

Каква е основната цел на предложението?
Комисията предлага да се даде възможност на ЕС и на неговите държави членки да бъдат по-
добре подготвени за кризи и да реагират по-бързо и по-гъвкаво спрямо тях, по-специално спрямо
такива с голямо въздействие предвид потенциала им нарушават функционирането на нашите
икономики и общества.

Съгласно предложението на Комисията ЕС ще има възможност:

пряко да осигурява защитна мрежа, като използва капацитета на rescEU;-

да управлява по-гъвкаво своя бюджет, за да бъде в състояние да се подготвя по-ефективно и
да реагира по-бързо в случай на извънредна нужда;

-

да разполага с логистичния капацитет да предоставя многофункционални въздухоплавателни
услуги в случай на извънредни ситуации и осигурява своевременен транспорт и предоставяне
на помощ;

-

Този стратегически капацитет ще допълва капацитета на държавите членки. Те следва да бъдат
стратегически подготвени, така че да осигуряват най-ефективното географско покритие в отговор
на извънредна ситуация.

С оглед на това ще бъде набавен достатъчен брой стратегически активи, за да се подкрепят
държавите членки и участващите държави при мащабни извънредни ситуации и да се предоставя
ефикасен отговор от ЕС.

Какъв вид дейности ще се финансират съгласно новото предложение?
Актуализираният Механизъм за гражданска защита на ЕС ще осигури на Европейския съюза
активите и логистичната инфраструктура, които биха могли да бъдат полезни във всички видове
извънредни ситуации, включително такива с медицинско измерение. Това ще позволи на ЕС:

да придобива, наема и съставя резерви от идентифицирания капацитет на rescEU;-

изцяло да финансира развитието на капацитета на rescEU и да поема оперативните разходи
на всички способности на rescEU като стратегически резерв на ЕС в случай, че националният
капацитет е недостатъчен;

-
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да увеличи финансирането с оглед на създаването на национален капацитет, разполаган в
рамките на Европейския резерв за гражданска защита с цел увеличаване на наличността за
разполагане;

-

Да осигури навременния транспорт и предоставяне на необходимата помощ. Това включва и
експерти, техническа и научна помощ, които могат да бъдат изпращани в различни страни за
всички видове бедствия, както и специфично медицинско оборудване и персонал като
например „летящи медицински експерти“, медицински сестри и епидемиолози.

-

 

Хуманитарна помощ
Как в рамките на новата МФР ще се подсили хуманитарна помощ на ЕС?
Комисията предлага 14,8 милиарда евро за хуманитарна помощ, от които 5 милиарда от
Инструмента на Европейския съюз за възстановяване за подсилване на инструмента за
хуманитарна помощ.

Увеличеният бюджет отразява нарастващите хуманитарни нужди в най-уязвимите части на света.
Инструментът за хуманитарна помощ ще осигури предоставянето на съобразена с потребностите
помощ от ЕС да се спасява и опазва човешки живот, предотвратява и облекчава човешкото
страдание и опазва неприкосновеността и достойнството на населението, засегнато от природни
бедствия и причинени от човека кризи.

Значително увеличеният Резерв за солидарност и спешна помощ ще придаде по-голяма сила на
действията на ЕС в отговор на всички аспекти на здравната криза, както и при други извънредни
обстоятелства. Средствата могат да бъдат насочвани, за да се предоставя спешна подкрепа както
и когато се налага с помощта на инструменти на ЕС като хуманитарна помощ в случаите, когато
финансирането по съответните програми се оказва недостатъчно.

Защо Комисията предлага да се увеличи бюджетът за хуманитарна помощ?
Хуманитарните кризи в света се увеличават: През 2020 г. близо 168 милиона души ще се нуждаят
от хуманитарна помощ и защита, което е значително увеличение спрямо броя от 130 милиона
души през 2018 г. (Преглед на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA)
относно нуждата от хуманитарна помощ за 2020 г.) Тези нужди се пораждат от конфликти,
глобални кризи с бежанци, засилващи се естествени бедствия, породени от изменението на
климата.

Пандемията, предизвикана от коронавируса, допълнително увеличава съществуващите
потребности от хуманитарна помощ. Тя оказа силно здравно, социално и икономическо
въздействие върху всички общества по света и особено върху най-бедните държави. Според
оценките, до 265 милиона души в цял свят биха могли да се окажат в сериозен риск от глад до
края на 2020 г. във връзка с въздействието на пандемията. Изисква се значително подсилване на
бюджета за хуманитарна помощ, за да се посрещнат нарастващите нужди.

ЕС адаптира своя хуманитарен отговор в светлината на нуждите, които произтичат от пандемията,
предизвикана от коронавируса. Въпреки това, въздействието на пандемията и нейните
икономически последици задълбочават съществуващите нужди, като с още по-голяма сила
налагат Съюзът да бъде подготвен да демонстрира солидарност с останалите части на света.

 

За повече информация:
Информация за rescEU

Информация за хуманитарната помощ

 

Всички суми в настоящите въпроси и отговори са в постоянни цени от 2018 г.

 

[1] Исландия, Норвегия, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция.

Лица за контакти с медиите:
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес

https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/2020_rescEU_MFF_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/mff_ha_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/&quot;#_ftnref1&quot;
mailto:balazs.ujvari@ec.europa.eu
mailto:daniel.puglisi@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm


на информационната служба

http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm

	Въпроси и отговори: rescEU и хуманитарната помощ съгласно новата многогодишна финансова рамка

