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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изразява задоволство от цялостното изпълнение от страна на Комисията във 
връзка с бюджетните кредити по бюджетните редове за околна среда, действия по 
климата, обществено здраве и безопасност на храните през 2017 г.; 

2. изразява задоволство от работата, извършена от петте децентрализирани агенции, 
които попадат в обхвата на нейните правомощия и които изпълняват технически, 
научни или управленски задачи, с цел подпомагане на институциите на Съюза 
при изготвянето и прилагането на политиките в областта на околната среда, 
климата, общественото здравеопазване и безопасността на храните, както и във 
връзка с начина на изпълнение на бюджетите на агенциите; 

3. отбелязва, че тази година Сметната палата („Палатата“) в своя годишен доклад за 
изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“) е 
решила да не предоставя оценка, нито изчислен процент грешки за областта 
„развитие на селските райони, пазарни мерки, околна среда, действия по климата 
и рибарство“, но предостави информация за вида грешки, които могат да 
възникнат в тази област (главно недопустими бенефициенти, дейности, проекти 
или разходи); отбелязва, че само 6 от 230-те операции в извадката, използвани за 
оценка на нивото на грешките за функция „Природни ресурси“ (2,4%), сe отнасят 
до околната среда, действията по климата и рибарството; отбелязва, че за функция 
3, която включва разходи за здравеопазване и безопасност на храните и фуражите, 
не беше изчислен процент грешки;

Околна среда и действия по климата

4. отбелязва, че през 2017 г. програмата LIFE отбеляза 25-ата си годишнина; 
подчертава, че програмата е предоставила 222 милиона евро за съфинансиране на 
139 нови проекта; 

5. подчертава, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за намаляване 
на забавянето на плащанията в рамките на програмата LIFE, тъй като през 2017 г. 
5,8% от плащанията са извършени след изтичане на законоустановените срокове 
(3,9% през 2016 г., 12% през 2015 г.);

6. посочва, че междинната оценка на програмата LIFE, обхващаща периода 2014—
2015 г., беше изготвена през 2017 г.; отбелязва, че тъй като повечето проекти 
предстои тепърва да започнат, а броят на приключените проекти е малък, тази 
оценка беше съсредоточена основно върху процесите, въведени за постигане на 
целите на програмата LIFE, като се стигна до заключението, че програмата LIFE 
осигурява добавена стойност от Съюза, и същевременно се посочват възможни 
подобрения; подчертава, че процедурите за управление на безвъзмездните 
средства, и по-специално процедурите за кандидатстване и докладване, следва не 
само да бъдат опростени, но и значително ускорени;
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7. отбелязва, че условията на решението за екстернализиране във връзка със 
сътрудничеството с Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия 
(EASME) по отношение на персонала предполагат, че капацитетът на персонала в 
ГД „Околна среда“ е много ограничен, що се отнася до дейностите, свързани с 
програмата LIFE, което може да изисква допълнителен преглед на работните 
методи и договорености в рамките на генералната дирекция; 

8. подчертава, че одитираните системи за вътрешен контрол на ГД „Околна среда“ и 
ГД „Действия по климата“ са само частично ефективни, тъй като някои много 
важни препоръки все още трябва да бъдат разгледани в съответствие с 
договорените планове за действие;

9. отбелязва, че ГД „Действия по климата“ беше реорганизирана, считано от 1 
октомври 2017 г., с цел закриване на Дирекция „Общи ресурси“ на ГД „Околна 
среда“ и на ГД „Действия по климата“, включително закриване на нейния бюджет 
и финансов отдел, и че генералната дирекция вече поема изцяло финансовите 
дейности и дейностите по административната подкрепа, вътрешната комуникация 
и информационните технологии, осъществявани дотогава от Дирекция „Общи 
ресурси“; 

10. подчертава, че ГД „Действия по климата“ и ГД „Бюджет“ наблюдават целта в 
многогодишната финансова рамка за насочване на 20% от разходите към 
интегриране на въпросите относно климата, и ГД „Действия по климата“ 
подкрепя други генерални дирекции да интегрират въпросите, свързани с 
климата, в своите дейности; изразява съжаление, че през 2017 г. само 19,3% от 
бюджета на Съюза са били изразходвани за действия, свързани с климата, и че 
прогнозата е средната стойност за периода 2014—2020 г. да бъде едва 18,8%;

11. изразява загриженост, че в годишния отчет за дейността на ГД „Действия по 
климата“ за 2017 г. отново е изразена резервата по причини, свързани със 
запазването на репутацията, във връзка с продължаващата значителна слабост по 
отношение на сигурността, идентифицирана в Регистъра на ЕС за Схемата на ЕС 
за търговия с емисии (СТЕ на ЕС);

Обществено здраве

12. приветства факта, че както бюджетните кредити за поети задължения, така и 
бюджетните кредити за плащания за третата програма в областта на 
здравеопазването („програмата в областта на здравеопазването“) бяха изцяло 
изпълнени; отбелязва, че голяма част от действията по програмата в областта на 
здравеопазването се изпълняват от Изпълнителната агенция за потребителите, 
здравеопазването, селското стопанство и храните („CHAFEA“);

13. подчертава, че през 2017 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е 
приключила средносрочната оценка на програмата в областта на 
здравеопазването, обхващаща периода 2014 – 2016 г., като оценката стига до 
заключението, че програмата е постигнала осезаеми резултати и е от голямо 
значение за потребностите на държавите членки, и се препоръчва да се положат 
по-големи усилия за постигане на добавена стойност от Съюза, да се увеличат 
полезните взаимодействия и да се гарантира по-висока степен на резултати чрез 
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сътрудничество с други финансови инструменти на Съюза;

14 приветства стартирането на 24 европейски референтни мрежи, обслужващи 
пациенти с редки и сложни заболявания, включващи 900 високоспециализирани 
здравни звена от над 300 болници в 26 държави, а именно 25 държави членки и 
Норвегия;

Безопасност на храните, здраве на животните, хуманно отношение към 
животните и здраве на растенията

15. приветства факта, че както бюджетните кредити за поети задължения, така и 
бюджетните кредити за плащания, предоставени за програмите в областта на 
безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към 
животните и здравето на растенията, бяха изцяло изпълнени;

16. изразява съжаление, че средният процент остатъчни грешки на ГД 
„Здравеопазване и безопасност на храните“ е достигнал 2,5% за цялостната 
дейност в областта на безопасността на храните и фуражите през 2017 г., което 
надвишава прага на същественост от 2%; отбелязва, че това се дължи на 
завишаване на декларираните от държавите членки разходи в контекста на 
структурните промени в управлението и контрола на вземанията в една държава 
членка; изисква от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ да предприеме 
всички необходими мерки, за да гарантира, че това няма да се повтори в бъдеще, 
например като повиши използването на мерките за опростяване, които се 
предлагат от Финансовия регламент;

17. подчертава, че през 2017 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ 
публикува междинната оценка на общата финансова рамка за хранителната верига 
за периода 2014—2020 г., в която се заключава, че настоящата рамка 
функционира добре и е допринесла за постигането на добавена стойност от ЕС; 
отбелязва, че Комисията, както е препоръчано от Палатата, работи за 
разработването на методология за анализ на ефективността на разходите в 
областта на хранителната верига, с цел бъдещите икономически оценки на 
финансирани от Съюза интервенции да бъдат по-солидни;

18. счита, въз основа на наличните данни и доклада за изпълнението, че Комисията 
може да бъде освободена от отговорност във връзка с направените разходи в 
областите на политиката относно околната среда и климата, общественото 
здравеопазване и безопасността на храните за финансовата 2017 година.



PE627.682v02-00 6/7 AD\1169329BG.docx

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 22.1.2019

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

50
7
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona 
Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 
Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique 
Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio 
Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne 
Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 
Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, 
Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Valentinas 
Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles 
Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique 
Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils 
Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin 
Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo 
Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Olle Ludvigsson



AD\1169329BG.docx 7/7 PE627.682v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50 +

ALDE Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 
Frédérique Ries, Nils Torvalds

ENF Jean-François Jalkh

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique 
Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 
Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Miroslav 
Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón 
Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, 
Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, 
Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7 -

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, 
Jadwiga Wiśniewska

EFDD Sylvie Goddyn

0 0

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


	1169329BG.docx

