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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджети да включи в доклада, който ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава значението и ролята на Съюза за опазването, защитата и 
повишаването на качеството на околната среда и за борбата срещу изменението 
на климата, влошаването на състоянието на екосистемите и загубата на 
биологично разнообразие; посочва във връзка с това, че Съюзът трябва да 
изпълни своя ангажимент да играе водеща роля при изпълнението на целите на 
ООН за устойчиво развитие (ЦУР), които са глобална пътна карта за 
изграждането на по-устойчиви, справедливи и проспериращи общества в рамките 
на възможностите на планетата; припомня задълженията на Съюза съгласно 
Парижкото споразумение и спешната необходимост от преминаване към 
нисковъглеродна устойчива кръгова икономика;

2. счита, че преговорите за собствените ресурси и по Многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., също в контекста на излизането на 
Обединеното кралство от ЕС, дават възможност да се постигнат по-голяма
устойчивост и по-голяма прозрачност на приходната част на бюджета на Съюза, 
по-голяма автономност на Съюза и в крайна сметка за по-добро използване на 
преобразуващата мощ на бюджета на Съюза; призовава за основна реформа на 
системата на собствените ресурси, премахване на всички отстъпки и въвеждане на 
нови източници на финансиране, които да са в пълно съответствие с политиките 
на Съюза наред с другото в областта на околната среда, здравето и климата;

3. подчертава, че програма LIFE е основната програма в подкрепа на прилагането на 
законодателството на Съюза в областта на околната среда и действията по 
климата; отбелязва, че значителна част от предложеното увеличение на бюджета 
за програма LIFE за периода 2021—2027 г. е насочена към новата подпрограма за 
преход към чиста енергия; подкрепя създаването на всеобхватна програма за 
преход към чиста енергия, но счита, че това не следва да е в ущърб на 
финансирането за природата и биологичното разнообразие, кръговата икономика, 
приспособяването към изменението на климата и смекчаването на последиците от 
него; отново призовава най-малкото за удвояване на финансовите ресурси за 
програма LIFE до 6,442 милиарда евро по постоянни цени (за 2018 г.) и призовава 
за създаването на специални пакети за биологичното разнообразие и 
управлението на мрежата „Натура 2000“;

4. приветства предложеното увеличение на бюджета, предназначен за „Хоризонт 
Европа“, и по-специално на специалните пакети за научни изследвания и 
иновации в областта на здравеопазването (6,83 милиарда евро), в областта на 
климата, енергетиката и мобилността (13,31 милиарда евро), както и в областта на 
храните и природните ресурси (8,87 милиарда евро); отново отправя обаче своя 
призив 9-та рамкова програма да бъде финансирана в по-голяма степен с бюджет 
от най-малко 116,895 милиарда евро, като в същото време се запази делът на 
групата в областта на климата, енергетиката и мобилността (15,94%) и на групата 
в областта на храните и природните ресурси (10,63%), а делът на здравния сектор 
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да се увеличи най-малко на 9,7% в съответствие с 8-та рамкова програма; също 
така призовава за отпускане на по-значимо финансиране за фундаментални 
научни изследвания в тези области;

5. приветства значителното увеличение на бюджета на Механизма за свързване на 
Европа — енергия за периода 2021—2027 г. до 7,675 милиарда евро по постоянни 
цени (за 2018 г.); 

6. изразява сериозна загриженост по повод на предложеното намаление на 
финансирането за здравната програма; отново призовава здравната програма да 
бъде възстановена като стабилна самостоятелна програма с увеличено 
финансиране в следващата МФР за периода 2021—2027 г., за да се изпълнят ЦУР 
в областта на общественото здраве, системите на здравеопазване и свързаните с 
околната среда проблеми, и за да се гарантира амбициозна здравна политика с 
акцент върху трансграничните предизвикателства, включително по-специално 
сериозно увеличаване на общите усилия на Съюза в борбата с рака, превенция на 
хроничните заболявания, борба с антимикробната резистентност и осигуряване на 
по-лесен достъп до трансгранично здравно обслужване;

7. изразява съжаление по повод на това, че има риск от неизпълнение на настоящата 
цел за разходи, свързани с климата, и отбелязва в този контекст предложеното 
увеличение на средствата за тази цел най-малко на 25% от бюджета на Съюза за 
периода 2021—2027 г.; призовава обаче за по-амбициозно увеличение на целта за 
разходите, свързани с климата, на 30% от бюджета на Съюза за периода 2021—
2027 г., за да се постигнат и изпълнят целите на Парижкото споразумение, както и 
за да се отчете нарастващото значение и неотложността на действията в областта 
на климата и необходимостта от по-нататъшни действия в областта на 
дипломацията по въпросите на климата, и призовава за разработване на надежден 
и прозрачен метод за проследяване; призовава също така за мерки, с които да се 
гарантира, че структурата и изпълнението на бюджета на Съюза не са в 
противоречие с постигането на целите в Съюза в областта на климата и 
енергетиката;

8. настоява МФР за периода 2021—2027 г. да изключва всякаква пряка или непряка 
подкрепа за изкопаеми горива;

9. изразява загриженост относно предложеното намаление с 5% на финансовите 
ресурси за децентрализираните агенции, чиято дейност попада в компетентността 
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(Европейската агенция по химикали (ECHA), Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция за 
околната среда (ЕАОС), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и 
Европейската агенция по лекарствата (EMA); призовава на децентрализираните 
агенции да се предоставят повече финансови и човешки ресурси, поне на 
равнището от периода 2014—2020 г. в реално изражение, когато е целесъобразно, 
и въз основа на индивидуалните им нужди, по-специално ако са им възложени 
нови задачи, какъвто е случаят при ECHA и ЕАОС; подчертава значението на 
достатъчното финансиране за тези агенции с цел укрепване на регулаторната 
дейност, основана на науката, и повишаване на общественото доверие в 
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осъществяването на политиките на Съюза;

10. отново изтъква, че мисията на ЕАОС е да подпомага Съюза и държавите членки 
да вземат информирани решения относно опазването и подобряването на 
околната среда, интегрирането на екологичните съображения в икономическите 
политики и преминаването към устойчивост; подчертава, че Комисията е 
възложила на ЕАОС допълнителни задачи, включително, но не само, да следи 
новото законодателство и разработването на политики в областта на 
нисковъглеродната икономика, програмата за кръгова икономика и изпълнението 
на ЦУР, и подчертава, че това следва да бъде отразено по подходящ начин във 
финансовия пакет за Агенцията, който следва най-малкото да бъде категоризиран 
като стабилен в реално изражение в бюджета за периода 2021—2027 г .;

11. приветства предложението за собствен ресурс на базата на нерециклирани 
отпадъци от пластмасови опаковки; подчертава, че неговият насочващ ефект 
трябва да даде приоритет на предотвратяването на образуването на отпадъци в 
съответствие с йерархията на отпадъците, и призовава Комисията да разгледа 
възможностите за насочване на приходи от този собствен ресурс към постигане на 
целите за рециклиране на отпадъците от опаковки; призовава за ефективни 
механизми за регистрация и контрол и за изясняване на метода за изчисление;

12. призовава значителна част от нарастващите приходи от търгове в рамките на 
системата за търговия с емисии (СТЕ), считано от фаза 4 (2021 г.) нататък, да се 
счита за собствен ресурс на Съюза и да бъде насочвана постепенно към проекти 
на Съюза за трансгранична електроенергийна инфраструктура, които са в 
съответствие с целите на Съюза в областите на климата и енергетиката, енергията 
от възобновяеми източници и съхраняването на енергията, както и към 
инвестиции в революционни нисковъглеродни иновации в промишлеността; 
счита, че това следва да бъде постепенно начинание, за да се избегне оказването 
на натиск върху националните бюджети, предвидени за политиките в областта на 
климата и енергетиката (тъй като съгласно Директивата за СТЕ (Директива 
2003/87/ЕО) 50% от приходите са предназначени за тази цел);

13. призовава успоредно с това за изследване на възможността за въвеждане на 
механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите като нов собствен 
ресурс за бюджета на Съюза, който ще доведе и до равни условия в областта на 
международната търговия и до намаляване на изнасянето на производството в 
други страни, като същевременно разходите вследствие на изменението на 
климата да бъдат включени в цените на вносните стоки;

14. счита, че при липсата на хармонизирани международни мерки в областта на 
данъчното облагане на керосина следва да се проучи възможността за авиационен 
налог на равнището на Съюза, основан на въглеродното съдържание, с цел 
осигуряване на допълнителни стимули за научни изследвания, развойна дейност и 
инвестиции в по-ефикасни, нисковъглеродни въздухоплавателни средства и 
авиационни горива, както и с цел да се ограничат нарастващите емисии от 
въздухоплаването, като същевременно се гарантират равни условия на 
конкуренция в транспортния сектор;

15. насърчава настоящите усилия за въвеждане на данък върху финансовите 
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трансакции (ДФТ) и счита, че една част от общ ДФТ следва да се използва като 
бъдещ собствен ресурс;

16. призовава 25% от бюджета на Програмата за подкрепа на структурните реформи 
да бъдат прехвърлени към структурните фондове, за да се създаде възможност за 
насочване на средства за допълнителна подкрепа на зависимите от въглерода 
региони, засегнати от необходимия структурен преход към нисковъглеродна 
икономика; счита, че тези региони следва да имат достъп до тази допълнителна 
подкрепа, за да им се помогне да постигнат цели на политиката 2 в рамките на 
Фонда за регионално развитие и на Кохезионния фонд, с цел да се улесни 
справедлив преход; отбелязва, че целта е да се подпомогнат тези региони, особено 
регионите, които вече не отговарят на критериите за подпомагане в рамките на 
Модернизационния фонд съгласно Директива 2003/87/EО, чрез насърчаване на 
преназначаване, преквалификация и повишаване на квалификацията на 
работниците, образование, активни политики на пазара на труда, както и развитие 
на нови работни места, например в стартиращи предприятия, при осъществяване 
на тесен диалог и координация със социалните партньори;

17. подчертава, че разходната и приходната част на следващата МФР следва да бъдат 
разглеждани като единен пакет и че не може да бъде постигнато споразумение с 
Парламента относно МФР, без да е постигнато споразумение относно собствените 
ресурси.
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