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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. призовава Комисията да структурира следващата многогодишна финансова рамка 

(МФР) по начин, който да отразява ясно приоритетите на ЕС за следващите 

години и допринася пряко и по прозрачен начин за инвестициите в проекти с ясна 

европейска добавена стойност, особено по отношение на ресурсите, необходими 

за прехода към нисковъглеродна кръгова икономика и за поддържане и укрепване 

на водещата роля на ЕС в борбата с изменението на климата и за да се гарантира, 

че той може да изпълни международните си задължения съгласно Парижкото 

споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, както и вътрешните и 

външните ангажименти и цели на ЕС по отношение на биологичното 

разнообразие;  

2. насочва вниманието към първите препоръки на експертната група на високо 

равнище по въпросите на устойчивото финансиране1, включително тези, които се 

отнасят до МФР, и подчертава, че целите за устойчиво развитие трябва да бъдат 

подпомагани от финансова система, която е в състояние да насърчава 

дългосрочния, устойчив растеж; призовава Комисията също така да проучи тези 

препоръки за следващата МФР и да предприеме мерки във връзка с тях, 

включително необходимостта от разработване на „проверка за устойчивост“ за 

всички бъдещи финансови разпоредби и политики на ЕС, както и за финансови 

инструменти за постигане на по-голямо въздействие по отношение на 

насочването на политиките; 

3. призовава Комисията да извърши преглед на реалното въздействие върху 

състоянието на околната среда на мерките в рамките на ОСП за екологизиране и 

опазване на околната среда по линия на фонда за развитие на селските райони и 

да ги финансира въз основа на техните реални резултати; подчертава отделното 

финансиране, насочено към природата и биологичното разнообразие, и 

необходимостта от отделно финансиране на прехода към устойчиво селско 

стопанство; 

4. приканва Комисията да вземе под внимание резултатите от междинния преглед на 

седмата ПДОС и по-специално факта, че е малко вероятно целите ѝ да бъдат 

постигнати до 2020 г.; призовава Комисията да предостави на разположение 

ресурсите за постигането на тези и допълнителни цели за периода до 2050 г., като 

се обърне особено внимание на въздействията, свързани с околната среда; 

5. отбелязва, че в член 2 от Парижкото споразумение се подчертава необходимостта 

финансовите потоци да се приведат в съответствие със стремежа за постигане на 

ниски емисии на парникови газове и устойчиво на изменението на климата 

развитие и че съответните реформи на МФР в периода след 2020 г. са от 

съществено значение за постигането на нулеви нетни емисии до 2050 г.; 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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6. призовава Комисията да гарантира, че следващата МФР ще бъде в съответствие с 

целите за устойчиво развитие на ООН, за да бъде повишена съгласуваността на 

разходите на Съюза и да бъде подобрено равновесието между икономическото, 

социалното и екологичното измерение; 

7. подчертава, че бюджетът на Съюза ще намалее вследствие на излизането на 

Обединеното кралство от ЕС; поради това призовава Комисията да определи ясни 

и строги приоритети, тъй като ще има по-малко налични парични средства; 

8. подчертава, че следващата МФР трябва да бъде съвместима със и да допринася 

активно за изпълнението на външните ангажиментите, поети от ЕС, като 

например целите за устойчиво развитие, поставени от Организацията на 

обединените нации, и с неговите собствени дългосрочни цели в областта на 

разходите, свързани с климата, и за реформа на бюджета на ЕС с цел изготвяне на 

по-ефективен бюджет, основаващ се на допълнителни собствени средства; счита, 

че това може да се постигне единствено ако опазването на климата се интегрира 

изцяло в разходите на ЕС, включително за смекчаване на последиците и 

приспособяване и чрез ежегоден мониторинг на изпълнението на разходите; 

поради това призовава Комисията да разработи прозрачен и надежден метод за 

изчисляване, който може да осигури данни относно очакваното въздействие за 

разходите, свързани с климата, както и тяхната тежест при последващата оценка в 

рамките на задълженията за докладване; 

9. отбелязва, че един успешен средносрочен подход в политиките в областта на 

околната среда изисква финансова стабилност; в тази връзка счита, че срок от 

седем години ще бъде осъществим и за следващата МФР, като ще осигури 

необходимата гъвкавост и възможност за междинен преглед; 

10. посочва, че трябва да се прилагат съвместно различни политики, за да се 

постигнат целите на политиката в областта на климата и да се подобри 

състоянието на околната среда; в тази връзка призовава да се вземе предвид 

евентуалното финансиране на политиката на сближаване; 

11. подчертава, че преходът към устойчива, нисковъглеродна кръгова икономика е 

единственият начин да се гарантира здравословна среда на живот и 

дългосрочното благосъстояние на гражданите на Съюза и на европейската 

икономика; счита, че ЕС следва да бъде световен лидер в прехода към устойчива, 

нисковъглеродна кръгова икономика и устойчива система за производство и 

потребление; в тази връзка припомня значението на необходимото финансиране 

за научноизследователска и развойна дейност; 

12. припомня, че следващата МФР следва да помогне на Съюза да постигне не само 

своите цели в областта на околната среда и целите, определени в рамката в 

областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., но също и 

многостранните ангажименти, свързани с устойчивото развитие и околната среда, 

например целите за устойчиво развитие или Конвенцията за биологичното 

разнообразие (КБР), и по-специално целите от Аичи в нейните рамки; подчертава, 

че ЕС следва да не финансира проекти или инвестиции, които възпрепятстват тези 

цели, затрудняват тяхното изпълнение или са несъвместими с постигането им; 
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13. подчертава, че ЕС следва да подкрепя регионите с високи равнища на 

замърсяване на въздуха, за да се подобри значително качеството на въздуха, тъй 

като проблемите в много случаи са свързани с енергийната бедност в тези 

региони; 

14. подчертава колко е важно програмите за запазване на биологичното разнообразие 

и опазване на околната среда, например програмата LIFE, за които е осигурено 

подходящо финансиране, да бъдат продължени и затвърдени като самостоятелни 

и да се увеличи финансирането в следващата МФР; подчертава, че програма LIFE 

е единственият финансов инструмент в рамките на бюджета на ЕС, която е изцяло 

посветена на околната среда, опазването на природата и изменението на климата; 

призовава Комисията да гарантира, че бъдещите финансови инструменти в 

областта на селското стопанство, развитието на селските райони и регионалното 

развитие съдържат специални пакети за биологичното разнообразие и за 

управлението на мрежата „Натура  2000“, които да се управляват съвместно от 

националните и регионалните органи по опазване на околната среда; 

15. подчертава потенциала, който екологосъобразната инфраструктура и 

природосъобразните решения предлагат за предоставянето на услуги за 

обществото по икономически ефективен начин; подчертава необходимостта тези 

екологосъобразни алтернативи за предоставяне на услуги да се разгледат 

надлежно при вземането на решения, свързани с финансирането на селските 

райони и на регионите, и призовава за създаването на специален инструмент за 

изграждането на трансевропейската мрежа за екологосъобразна инфраструктура 

(TEN-G) с цел да се реализират ползи за биологичното разнообразие; 

16. подчертава необходимостта различните фондове да бъдат по-съгласувани и да 

работят по-ефективно заедно, за да отговорят на националните, регионалните и 

местните предизвикателства, например да създадат необходимите условия за 

справедлив преход на зависимите от въглищата региони, борба с енергийната 

бедност и със загубата на биологично разнообразие; 

17. отчита европейската добавена стойност на сътрудничеството в борбата с общите 

заплахи за общественото здраве; счита, че въз основа на първите положителни 

резултати от текущата здравна програма, следващата МФР следва да включва 

солидна здравна програма, която се занимава с въпросите, свързани със здравето, 

по начин, който надхвърля националните граници, и предоставя подкрепа на 

държавите членки във вид на експертен опит и знания, както и обмен на данни, 

информация и добри практики; призовава следващата МФР да отразява, наред с 

другото, посредством значително увеличаване на финансирането за здравната 

програма, отговорността на ЕС за изпълнението на ЦУР 3 относно общественото 

здраве, здравните системи и свързаните с околната среда здравни проблеми и да 

оказва подкрепа на държавите членки за преодоляване на неравнопоставеността в 

здравеопазването, която подкопава социалното сближаване и е пречка за 

европейската интеграция; 

18. отчита ролята на устойчивото селско и горско стопанство като ключови 

компоненти от работата на ЕС в борбата с изменението на климата и със загубата 

на биологично разнообразие и укрепването на екологичната устойчивост; счита за 
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необходимо да се гарантира, че общата селскостопанска политика (ОСП) е 

приведена в съответствие с целите и политиките на ЕС в областта на околната 

среда, биологичното разнообразие и климата; припомня, че следващата МФР 

следва да насочи ОСП в периода след 2020 г. към справедлива, ефективна и 

ефикасна селскостопанска политика, която има за основна цел улесняването на 

прехода към устойчива продоволствена и селскостопанска система в Европа и 

подчертава, че трябва да се осигури достатъчно финансиране за постигането на 

целите; приветства стратегическия подход на Комисията, представен в нейното 

съобщение „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ (COM(2017)0713), да 

се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при намирането на 

подходящите средства, за да ориентират селскостопанския си сектор към 

постигането на общите цели в областта на околната среда по най-ефективния 

начин; 

19. призовава Комисията да продължи да подкрепя научните изследвания и 

иновациите в областта на алтернативите на изпитванията върху животни и да 

разпредели повече финансови ресурси за научноизследователски и развойни 

проекти, осъществявани в ЕС; призовава Комисията и държавите членки да 

продължат да финансират разработването на алтернативи и да работят в рамките 

на международните структури, за да се ускори утвърждаването и приемането на 

алтернативните методи и за да се подкрепят трети държави с пренос на знания в 

случаите, когато учените може да не познават алтернативните методи, и с 

финансови средства в случаите, когато съоръженията за изпитване може да не 

разполагат с необходимата инфраструктура; 

20. подчертава, че следващата МФР трябва да вземе предвид социалните 

предизвикателства за местните и регионалните общности с висок дял на 

работници в зависимите от въглерода отрасли в рамките на необходимия им 

преход към нисковъглеродно общество; изисква фондовете и програмите на ЕС да 

бъдат насочени съгласувано, за да улеснят справедлив преход в тези общества, 

като подкрепят разпределянето, преквалификацията и повишаването на 

квалификацията на работниците, образованието, инициативите за търсене на 

работа и стартиращите предприятия в непосредствен диалог със социалните 

партньори; 

21. подчертава значението на укрепването и рационализирането на политиките в 

областта на климата и енергетиката, и по-специално всички цели на енергийния 

съюз, които следва да бъдат подкрепени със съществуващите инструменти, т.е. в 

рамките на политиката на сближаване, и с нови инструменти; 

22. призовава финансирането на агенциите на Европейския съюз да съответства на 

задачите, които са им възложени; 

23. с оглед на ангажиментите по Парижкото споразумение, посочва необходимостта 

да се създаде всеобхватен инструмент за регионите и държавите, зависими от 

въглищата, за да се подкрепи справедлив енергиен преход, по-специално що се 

отнася до разработването и внедряването на възобновяеми източници, 

модернизацията на производството на електроенергия и на електрическите 

мрежи, ранното приспособяване към бъдещи екологични стандарти, процесите на 
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преструктуриране, засягащи зависимите от въглеродни емисии отрасли, 

модернизацията на районните топлофикационни системи (включително 

високоефективното комбинирано производство на енергия), съхраняването на 

енергия, решенията и инфраструктурите за електромобилност, както и решенията 

за енергийна ефективност; 

24. припомня значението на предотвратяването и разследването на злоупотребите с 

финансови средства и значението на политиката за борба с измамите; подчертава 

също така значението на сътрудничеството с трети държави с цел създаване на 

система за ранно наблюдение на най-опасните продукти, които могат да навредят 

на общественото здраве и обществената безопасност и да нанесат щети на 

околната среда; 

25. припомня, че доброто здраве е предпоставка за постигането на други цели, 

поставени от ЕС, и че политиките в области като селското стопанство и околната 

среда, социална политика, приобщаването и заетостта оказват въздействие върху 

здравето; поради това призовава за засилена оценка на въздействието върху 

здравето и междусекторното сътрудничество в следващата МФР; 

26. подчертава значението на децентрализираните агенции на ЕС за изпълнението на 

целите на ЕС за опазване на човешкото здраве и на околната среда (ECDC, ECHA, 

EАОС, ЕОБХ, EMA); призовава Комисията да гарантира устойчиви и безопасни 

структури за ресурсното им обезпечаване в следващата МФР; 

27. призовава за увеличаване на дела от общия бюджет на ЕС, отпуснат за мерките на 

политиката на сближаване в периода след 2020 г., като признава големия принос 

на европейските структурни и инвестиционни фондове за подобряването на 

екологичната и здравната инфраструктура и за преодоляването на социално-

икономическите различия между регионите; подчертава, че ефективността на 

финансовите инструменти не заменя абсолютната необходимост от безвъзмездни 

средства в някои области, особено за иновативни и рискови проекти; 

28. подчертава, че разходите на ЕС за външни политики следва да поддържат високо 

ниво на амбиция по отношение на разходите, свързани с климата и околната 

среда; 

29. призовава за приключване на законодателния процес за приемането на 

следващата МФР преди изборите за Европейски парламент през 2019 г., за да се 

осигури достатъчно време за преговорите по секторното законодателство на ЕС и 

за да се избегнат забавяния при изпълнението на новите програми; 

30. подчертава необходимостта да се предостави финансова помощ от ЕС за 

извеждане от експлоатация на ядрени мощности след 2020 г. в контекста на 

следващата МФР, за да се осигури ефективна защита на околната среда и 

общественото здраве срещу опасностите, произтичащи от радиацията; подчертава 

уникалния характер на дългосрочния и сложен процес на извеждане от 

експлоатация и погребване на отпадъците, който изисква наличието на 

специфично техническо оборудване, висококвалифициран персонал, както и 

адекватни финансови ресурси.  
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