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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.

подчертава, че 21,0% от общия размер на поетите задължения в проектобюджета
за 2020 г. (ПБ за 2020 г.) са свързани с климата; изразява съжаление, че според
отчитаните тенденции по линия на бюджета на Съюза ще се предоставят само
19,7% за периода на текущата многогодишна финансова рамка (МФР);
подчертава, че следва да се положат всички възможни усилия, за да се гарантира
постигането на общата цел за бюджета на ЕС до края на 2020 г.; отново призовава
за по-амбициозно интегриране на въпросите относно климата в следващата МФР
и за привеждането ѝ в съответствие с Парижкото споразумение;

2.

отбелязва, че 8,3% от общия размер на поетите задължения са свързани с
усилията за промяна на тенденцията за намаляване на биологичното
разнообразие; призовава за разпределянето на достатъчни и проследими ресурси,
за да се гарантира дългосрочната защита на биологичното разнообразие в целия
Съюз;

3.

посочва, че в бюджета следва да се заделят достатъчно средства за изпълнението
на бъдещия европейски „Зелен курс“;

4.

отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за
програмата LIFE с 21,5 милиона евро (+3,9%); изразява съжаление за това, че
LIFE представлява едва 0,3% от ПБ за 2020 г.;

5.

отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на
69,7 милиона евро (+2,0%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на
64,2 милиона евро (+4,7%) в областта на здравето; изразява съжаление, че тази
сума е едва 0,04% от ПБ за 2020 г. и 1,9% от бюджетните кредити по функция 3
(за поети задължения);

6.

отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на
280,0 милиона евро (-3,3%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 244,7
милиона евро (2,3%) в областта на храните и фуражите; изразява съжаление, че
тази сума е едва 0,17% от ПБ за 2020 г. и 7,5% от бюджетните кредити по
функция 3 (за поети задължения);

7.

отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на
156,2 милиона евро (+4,4%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 77,0
милиона евро (-5,7%) за Механизма за гражданска защита на Съюза, който е
крайъгълен камък на солидарността на Съюза;

8.

отбелязва, че броят на постоянните и временните длъжности, разрешени съгласно
ПБ за 2020 г., остава непроменен в сравнение с бюджета за 2019 г. за Европейския
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската
агенция по лекарствата (EMA), докато броят на тези длъжности се увеличава за
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Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (+34, след
преразглеждането на общото законодателство в областта на храните),
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) (+1) и Европейската агенция по
химикали (ECHA) (+2); подчертава, че по целесъобразност за тези агенции трябва
да бъдат разпределени повече финансови и човешки ресурси, за да могат те да
изпълняват своя мандат и задачи и за да се насърчава прилагането на
научнообоснован подход в Съюза; подчертава, че по-добрата координация между
агенциите ще оптимизира работата им, както и използването на публични
средства;
9.

призовава Комисията да изпълнява бързо пилотните проекти и подготвителните
действия (ПП и ПД);

10.

припомня, че ПП и ПД следва да получават подходящо финансиране през целия
си жизнен цикъл, така че да могат да реализират пълния си потенциал.
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