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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. счита цялостното изпълнение на бюджетните редове за околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните за задоволително;

2. подчертава, че цялостното изпълнение на бюджета в областта на околната среда, 
общественото здраве и безопасността на храните е 94,6 %, което представлява 
задоволителен резултат, като се има предвид, че 2007 г. беше първата година от 
новата финансова рамка 2007-2013 г. и се характеризираше с приемането и 
влизането в сила на нови програми в областта на политиката по околна среда;

3. подчертава, в частност, че изпълнението на програмата LIFE + постигна степен на 
изпълнение от над 98,87 % в бюджетни кредити за поети задължения;

4. призовава Комисията да осигури допълнителна помощ за заявителите в рамките на 
многогодишните програми, особено чрез предоставяне на специфично обучение за 
заявителите и удобни за ползване насоки;

5. приветства усилията за по-силно акцентиране върху поканите за участие в търгове и 
за предоставяне на повече помощ на заявителите, особено по програми за 
обществено здравеопазване, с цел избягване на предаването на предложения за 
проекти, които очевидно не отговарят на условията за финансиране или са с ниско 
качество, но отбелязва, че е необходима допълнителна работа с цел постигане на 
задоволителен резултат;

6. подчертава, че съгласуването с административните и финансовите разпоредби на 
Финансовия регламент не следва да води до излишни забавяния при разпределянето 
на безвъзмездни средства или подбирането на проекти за финансиране, и призовава 
Комисията да продължи своите усилия за подобряване на административните 
процедури, които имат влияние върху изпълнението на бюджетните кредити за 
поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

7. застъпва становището, въз основа на наличните данни, че Комисията може да бъде 
освободена от отговорност по отношение на разходването в областите на 
политиката по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните през 2007 
г.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото становище разглежда изпълнението на бюджета в областите на политиката 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за финансовата 2007 
година.

Околна среда

2007 г. беше първата година от новата финансова рамка (2007-2013 г.) и се 
характеризираше с приемането и влизането в сила на нови програми в областта на 
политиката по околна среда, като програмата LIFE +, приета на 9 юни 2007 г., и 
финансовия инструмент в областта на гражданската защита, приет на 5 март 2007 г. 
Цялостното равнище на изпълнението на бюджета в размер на 94,6 % беше определено 
като задоволително.
Изпълнението на програмата LIFE + може да се определи като много задоволително от 
гледна точка на бюджетните кредити за поети задължения въпреки късното приемане 
на правната основа (23 май 2007 г.), като беше постигната степен на изпълнение от 
98,87 % на оперативния бюджет на LIFE +.

Новата правна основа за гражданската защита, приета на 5 март 2007 г., разширява 
обхвата на този инструмент, който сега покрива защитата, предимно на хора, но също 
на околната среда и имущество, включително културно наследство, в случай на 
природни и предизвикани от човека бедствия, актове на тероризъм и технологични, 
радиологични или екологични инциденти.
Равнището на финансиране съгласно предишната правна основа беше 7,01 млн. евро за 
2006 г. Новият финансов инструмент, приет през 2007 г., имаше налична сума на 
бюджетните кредити в размер на 20,8 млн. евро (бюджетни редове 07 04 01 и 19 06 05).
За реагиране при бедствия беше заделена сума в размер на 7,225 млн. евро в решението 
за финансиране за нови действия, но окончателното изпълнение всъщност е много 
ниско, под 1 %, както заради късното приемане на правната основа, така и поради 
факта, че действителното разходване на средствата е пряко свързано с настъпването на 
бедствия, обстоятелство, което е много трудно за предвиждане. Въпреки това
изпълнението на инструмента за гражданската защита може като цяло да се счита за 
задоволително.

Новите програми представляват радикална промяна в инструментите за изпълнение на 
разходването в областта на околната среда предимно поради включването на няколко 
предишни инструмента и инициативи в новата програма LIFE +, повишаването на 
профила на гражданската защита (+ морското замърсяване) посредством „Финансовия 
инструмент в областта на гражданската защита“ (който покрива също помощта за 
операции на гражданската защита в трети държави), както и поради прехвърлянето на 
повечето външни дейности към инструментите, управлявани от групата RELEX, което 
оставя под прякото ръководство на ГД „Околна среда“ само малък ad hoc пакет за 
плащането на членските вноски по многостранни споразумения в областта на околната 
среда.

Беше постигнато цялостно изпълнение в размер на 80,04 % на бюджетните кредити за 
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плащания в областта на околната среда, което е малко по-ниско от равнището, 
постигнато през 2006 г. Въпреки това тази стойност става 84,57 %, ако се вземе предвид 
равнището на неразделените бюджетни кредити за плащания. 

Обществено здраве и безопасност на храните

Равнището на изпълнение на кредитите за плащания съгласно програмата за 
обществено здраве достигна 89 % през 2007 г., оставяйки неизпълнение в размер на 6,7 
млн. евро, частично поради надценяване на размерите на плащанията при планирането 
на бюджета за 2007 г. в началото на 2006 г. и частично поради фактори, свързани пряко 
с бенефициерите.

Равнището на изпълнение при плащанията по бюджетните редове в областта на 
общественото здраве е по-ниско от това при поетите задължения, което в голяма степен 
се дължи на факта, че бенефициерите не винаги са били в състояние да използват целия 
бюджет, който им е бил предоставен. През 2007 г., до 15 октомври, намаленията, 
извършени спрямо размерите на безвъзмездните средства при поискване от 
бенефициерите, възлизат на 1,3 млн. евро.

Равнището на изпълнение при бюджетните кредити за поети задължения за средствата 
за тютюн е много задоволително (почти 100%). Кредитите по този ред са „неразделени 
кредити“, което от гледна точка на представяне може да доведе до грешно 
предположение за неизпълнение. Въпреки това този ред не представлява неизпълнение.

По отношение на безопасността на храните, здравето и благосъстоянието на животните, 
както и здравето на растенията, равнището на изпълнение на бюджетния ред за 
унищожаване на болести по животните е прилично високо и възлиза на 97,4 % от 
сумата.
Равнището на изпълнение при кредитите за поети задължения за мерки в областта на 
безопасността на храните се характеризира с неравномерно ниска степен поради факта, 
в случая на фондовете за реагиране в извънредни ситуации, че това е конкретизиран 
ред с високо ниво на непредсказуемост. Ограниченият брой на избухнали епидемии в 
ЕС в този случай определя благоприятно нисък дял на използваните кредити. В други 
случаи, както при тези с контрола на храните и фуражите, ниската степен на 
изпълнение се дължи на надценяване на плащанията или, както в случаите с 
безопасността на храните и фуражите, на надценка на периодите, нуждите и разходите 
за обучение.
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