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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

 

1. отбелязва, че предложеният от Комисията проектобюджет на ЕС за 2015 г. 

възлиза на сумата от 145 599,3 милиона евро под формата на бюджетни кредити 

за поети задължения (БКПЗ) и 142 137,3 милиона евро под формата на 

бюджетни кредити за плащания (БКП), включително специалните инструменти, 

както и че увеличението на БКПЗ е + 2,1%, а на БКП + 1,4% в сравнение с 

бюджета за 2014 г., изменен с проектите на коригиращи бюджети от февруари и 

март 2014 г.; 

 

2. припомня постигнатото наскоро споразумение относно многогодишната 

финансова рамка (МФР), включително новите инструменти за гъвкавост, за 

периода 2014 – 2020 г., която определя основните параметри за годишните 

бюджети до 2020 г.; очаква Съветът да не се опитва да налага ограничено 

тълкуване на специалните разпоредби; подчертава факта, че всеки годишен 

бюджет трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1311/20131, както и на Междуинституционалното споразумение от 2 

декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто финансово управление2, и не следва да се 

разглежда като оправдание за предоговаряне на МФР; изразява убеждението си, 

че високото равнище на защита на околната среда в Европейския съюз, здравето 

като предпоставка за икономически просперитет, безопасността на храните и 

фуражите и механизмите за защита срещу природни и предизвикани от човека 

бедствия представляват основна ценност за всички европейски граждани; 

 

3. подчертава, че втората година от прилагането на новата многогодишна 

финансова рамка – 2015 г. ще бъде важна за успешното изпълнение на новите 

многогодишни програми за периода 2014–2020 г.; подчертава факта, че за да не 

се възпрепятства прилагането на ключови политики на Съюза, всички програми 

трябва да се приведат в действие и да се разгърнат напълно във възможно най-

кратки срокове;  

 

4. подчертава, че интегрирането на климата и ефективното използване на 

ресурсите е от хоризонтално значение за всички политики на Съюза с оглед 

постигане на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“; 

 

5. осъзнава, че 2015 година ще бъде важна за успешното прилагане на новите 

многогодишни програми (третата програма за действие на Съюза в областта на 

здравеопазването (2014 – 2020 г.), Програмата за околната среда и действията по 

                                                 
1 OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
2 Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884). 
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климата (LIFE) и Механизма на Съюза за гражданска защита (за периода 2014–

2020) под отговорността на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните; следователно подчертава, че е от съществено значение 

да се осигурят необходимите бюджетни кредити за разгръщане на пълния 

потенциал на тези нови програми; 

 

6. посочва, че трябва да се намери подходящ баланс между бюджетните кредити за 

поети задължения и бюджетните кредити за плащания, за да се удовлетворят 

всички искания на бенефициентите; 

 

7. отбелязва, че наличните бюджетни кредити за плащания за програмата LIFE, в 

сравнение с данните в бюджета за 2014 г., представляват увеличение от 23,3 

милиона евро (+ 7,67%) за Генерална дирекция „Околна среда“ и от 7,2 милиона 

евро (+7,13%) за Генерална дирекция „Действия по климата“; отбелязва, че 

бюджетните кредити за Генерална дирекция „Действия по климата“ следва да 

бъдат достатъчни за покриване на потребностите през 2015 г., но бюджетните 

кредити за плащания по бюджетните редове за финансиране на Генерална 

дирекция „Околна среда“ могат да свършат през октомври 2015 г.; следователно 

очаква от Комисията и от Съвета да гарантират осигуряването на достатъчно 

средства при недостиг на бюджетните кредити за плащания; 

 

8. подчертава, че е необходимо да се помогне на Европа да се възстанови от 

кризата; отбелязва, че планът за разходите се опитва да насърчи прилагането и 

интегрирането на целите за околната среда и климата в други политики и да 

създаде по-екологосъобразна Европа; напълно осъзнава факта, че тези политики 

и инструменти за финансиране, които попадат в сферата на компетентност на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, са 

малки по мащаб и не получават толкова внимание, колкото други програми и 

фондове; за тази цел предупреждава да не се приема каквото и да е по-

нататъшно намаление на средствата по бюджетните редове, тъй като 

последиците от това няма да бъдат поносими; призовава по-специално 

държавите членки и регионите да разглеждат въвеждането на екологосъобразни 

и щадящи климата политики, действия и проекти като възможност за 

стимулиране на икономическия растеж, а не като бреме; 

 

9. отбелязва, че бюджетът за 2015 г. ще бъде по-малък в реално изражение от 

бюджета за 2013 г.; в тази връзка настоятелно призовава Комисията и държавите 

членки да положат максимални усилия за гарантиране на бързото приемане на 

всички споразумения за партньорство и оперативни програми, за да не се губи 

допълнително време за изпълнението на новите инвестиционни програми; 

подчертава значението на пълната подкрепа на Комисията за националните 

администрации на всички етапи от процеса; 

 

10. припомня, че програмата „Хоризонт 2020“ ще допринесе за постигане на целите, 

попадащи в сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните, с изследователски проекти в областта на 

изменението на климата, здравеопазването, околната среда, и по-специално 

производството на възобновяема енергия чрез иновативни решения; потвърждава 
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своя ангажимент за осъществяване на мониторинг по отношение на привеждането 

на проектите в съответствие с респективните цели и напредъка на изпълнението; 

 

11. подчертава значението на децентрализираните агенции (Европейския орган за 

безопасност на храните, Европейската агенция по лекарствата, Европейската 

агенция за околната среда, Европейския център за профилактика и контрол 

върху заболяванията, Европейската агенция по химикалите), които са много 

важни за прилагане на политиките и програмите на Съюза; подчертава, че е 

необходимо да се направи оценка на всички агенции, разглеждайки всеки случай 

поотделно с оглед на бюджета и човешките ресурси, като в бюджета за 2015 г. и 

за следващите години им се осигурят подходящи финансови средства и 

персонал, за да могат те да изпълняват правилно възложените им от 

законодателния орган задачи;  

 

12. счита, че децентрализираните агенции трябва да поемат подобаващ дял във 

връзка с реализирането на икономии на разходи, подобно на другите 

институции; напълно подкрепя постепенното намаляване на персонала с 5% до 

края на 2017 г., като се започне с одобрените щатни разписания от 1 януари 2013 

г. като референтна дата; 

 

13. подчертава, че управлението на безвъзмездните средства, които съставляват по-

голямата част от програмата LIFE, ще бъде делегирано на Изпълнителната 

агенция за малките и средните предприятия (EASME); отбелязва, че възлагането 

на външни изпълнители на тази част от програмата LIFE (+/- 206 милиона евро) 

е обект на меморандум за разбирателство с EASME във фаза – последен етап от 

преговорите; подчертава, че след като меморандумът бъде подписан, 

съответните оперативни бюджетни кредити ще бъдат делегирани на EASME; 

 

14. наясно е, че в проектобюджета за 2015 г. е заложена субсидия за Комисията в 

размер на 5,5 милиона евро за Европейската агенция по химикалите (ECHA) за 

дейности в областта на биоцидите и законодателство относно вноса и износа на 

опасни химични вещества, въз основа на предположението, че ECHA ще получи 

3,25 милиона евро от такси, събирани от промишлени предприятия; приканва 

Комисията да гарантира осигуряването през 2015 г. на достатъчно ресурси при 

недостиг на средствата, събирани от такси; призовава междуинституционалната 

работна група за агенциите да разгледа ясни и прозрачни правила относно 

финансирането на агенциите;  

 

15. отбелязва, че приносът на Европейската агенция по лекарствата за 2015 г. 

възлиза на 31,516 милиона евро, както беше поискано от Агенцията и прието от 

Комисията; осъзнава, че към тази сума трябва да се добавят резултатите от 

изпълнението за 2013 г. – 1,499 милиона евро, достигайки общ принос в размер 

на 33,015 милиона евро за 2015 г.; посочва, че предложеният принос не покрива 

допълнителната вноска, свързана с прилагането на законодателството в областта 

на фармакологичната бдителност, тъй като разходите за тази дейност трябва да 

бъдат покрити от такси; припомня, че Регламент (ЕС) № 658/2014 на 
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Европейския парламент и на Съвета1 влезе в сила през юли 2014 г. и че 

Агенцията ще трябва да адаптира своите съществуващи човешки и финансови 

ресурси за финансиране на дейностите във връзка с фармакологичната 

бдителност; подчертава, че Европейската агенция по лекарствата е една от 

агенциите, които работят в тясна връзка с промишлеността, като през 

последните четири години тя не е получила нито едно допълнително работно 

място за прилагането на законодателството относно фармакологичната 

бдителност, което води до забавяне на обработката на преписките; 

 

16. подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са ценни 

инструменти за инициирането на нови дейности и политики; отново посочва, че 

в миналото бяха успешно реализирани множество идеи на комисията по околна 

среда, обществено здраве и безопасност на храните; следователно ще продължи 

да използва тези инструменти; насърчава пълното използване на наличните 

маржове по всички функции; 

 

17. принципно не е убеден, че възлагането на услуги на външни изпълнители с цел 

намаляване на персонала в щатните разписания ще е икономически по-

ефективно в дългосрочен план, тъй като доставчиците на услуги трябва да се 

контролират и да им се дават насоки, като същевременно се осигури печалба. 

                                                 
1 Регламент (EС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно таксите, 

дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична 

бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 

112). 
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