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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за 
устойчив Европейски съюз след 2013 г., като водеща комисия, да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че постигането на бъдеща устойчива икономика е не само морална цел, 
но и в не по-малка степен икономическа необходимост; счита, че ЕС следва да води 
в тази трансформация и да насърчава преминаването към устойчиво общество с 
ниски въглеродни емисии чрез намаляване на потреблението на енергия, 
децентрализиране на енергийните доставки, увеличаване на използването на 
възобновяема енергия и гарантиране на устойчивостта на екосистемите, за да се 
запази конкурентоспособността на европейската промишленост и да се гарантира 
чиста и здравословна околна среда;

2. припомня, че със следващите финансови перспективи следва да се постигнат целите 
на Стратегия „ЕС-2020” и по-специално целите „20/20/20” в областта на климата и 
енергията, включително повишението на 30°% на целта за намаляване на емисиите, 
и да се изпълнят целите на водещата инициатива „Ресурсна ефективност за Европа”;

3. отново посочва значението на трансформирането на икономиката на ЕС в 
ефективна от ресурсна гледна точка икономика; счита следователно, че ЕС следва 
да използва бюджета си за намаляване на използването на ресурси и зависимостта 
от внос, като същевременно увеличава рециклирането и възстановяването в 
областта на отпадъците, водата, материалите и земята;

4. подчертава необходимостта от засилване на интегрирането на законодателството и 
целите на ЕС в областта на околната среда, общественото здраве и климата в 
секторните политики (включително в ОСП, политиката за сближаване, политиката 
за защита на потребителите, общата политика в областта на рибното стопанство и 
политиката за развитие); предлага следователно включване на финансови средства 
на ЕС за гарантиране на спазването на законодателството в областта на опазването 
на околната среда и общественото здраве и активен принос на разходни средства 
чрез бюджета на ЕС за целите на политиките на ЕС в областта на околната среда и, 
както Комисията предлага в своя преглед на бюджета на ЕС, включване на 
задължение за определяне по прозрачен начин на това къде секторните програми са 
подкрепяли целите в областта на климата, посочени в Стратегия „ЕС 2020”; 
подчертава значението на бъдещите изследователски и иновационни програми за 
осъществяването на целите на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

5. изразява увереност, че бюджетът на ЕС следва да подкрепя осигуряването на 
обществени блага, за които е малко вероятно да бъдат осигурени в достатъчни 
количества от пазара; екологичните обществени блага включват опазването на 
биологичното разнообразие и екосистемите, дивата природа, стабилността на 
климата, капацитета за задържане на въглерод, осигуряване на вода и качество на 
водата, качество на въздуха и почвите, устойчивост на пожар и наводнения, както и 
поддържане на ценните културни и исторически ландшафти; счита следователно, че 
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Общата селскостопанска политика следва да възнаграждава земеделските стопани и 
стопанисващите земя лица за осигуряването на обществени блага, като 
привлекателна природна среда, богата на биологично разнообразие, и че 
структурните фондове и кохезионния фонд следва да насърчават екологично 
устойчиво развитие и преминаването към общество с ниско потребление на енергия 
и ефективно използване на ресурсите;

6. призовава за ориентиране на инструментите на структурната политика и политиката 
на сближаване за следващия период на финансиране към постигане на 
икономически ефективно намаляване на парниковите газове съгласно по-високата 
цел за намаляване на емисиите за 2020 г. в съответствие с целта за 2°C; 

7. подчертава необходимостта от включване на екологичните проблеми в 
националните и европейските сметки, с цел улесняване на „зелената” 
трансформация на европейската икономика, която да доведе до дългосрочен 
икономически растеж и благоденствие, както се заявява, наред с другото в доклада 
на Европейската агенция по околна среда за състоянието и перспективите на 
околната среда през 2010 г.;

8. изразява увереност, че само един последователен бюджет на ЕС може да даде 
максимални резултати; отново посочва, че по-последователна бюджетна политика 
означава последователност не само между различните политики, но и между 
националните бюджети и бюджета на ЕС;

9. подчертава, че разходите на ЕС трябва да бъдат по-ясно ориентирани към и 
съсредоточени в проекти с най-висока обществена полза на европейско равнище, 
които подкрепят основни европейски цели като преминаването към 
нисковъглеродна икономика и последователна подкрепа на чистия и щадящ 
околната среда растеж;

10. изразява загриженост относно финансовите и политическите последици от 
увреждащи околната среда субсидии; счита, че европейското финансиране не 
следва да има отрицателно въздействие върху околната среда, изменението на 
климата, екосистемите и биологичното разнообразие, както в границите на ЕС, така 
и извън него; призовава Комисията да установи, а ЕС впоследствие постепенно да 
прекрати във възможно най-кратки срокове и най-късно до 2020 г., всички 
увреждащи околната среда субсидии съгласно ангажимента поет в рамките на 
Конвенцията за биологичното разнообразие от Нагоя и за проверка на целия 
бюджет за съответствие с политиките в областта на климата и биологичното 
разнообразие; премахването на тези вредни субсидии ще освободи средства, които 
ще бъдат използвани например за създаване на зелени работни места; отправя също 
така искане европейските плащания да бъдат оценявани, преди да бъдат отпускани, 
с цел гарантиране, че няма да имат отрицателен ефект или да подкопаят 
постигането на европейските цели в областта на климата, енергията, биологичното 
разнообразие и ресурсите;

11. следователно изразява увереност, че всички средства, предоставяни от ЕС следва да 
бъдат проверявани за съответствие с политиките в областта на климата и околната 
среда преди да бъдат отпускани, за да се гарантира, че няма да имат отрицателен 
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ефект върху целите на ЕС в областта на околната среда, климата, биологичното 
разнообразие или използването на ресурсите; отново отбелязва, че това трябва да 
бъде последвано от подходящо наблюдение, което да гарантира, че поставените 
цели са постигнати и че изискванията са спазени и че това активно допринася за 
постигането на целите на ЕС за 2020 г. в областта на климата, енергията и 
биологичното разнообразие;

12. изразява загриженост относно липсата на прозрачност на разходите на ЕС и 
изразява увереност, че един открит и прозрачен процес на информиране за всички 
граждани ще укрепи бъдещето на общността и че следва да се предоставя пълна, 
навременна и достъпна информация относно разходите, предвидени в бюджета на 
ЕС;

13. отново посочва значението на постигането на целите на ЕС в областта на климата и 
биологичното разнообразие и настоятелно приканва ЕС да осигури отразяването на 
тези цели във всички останали политики; призовава ЕС да се ангажира с 
достатъчното финансиране на структурна основа за постигане на тези цели и със 
засилването на капацитета на развиващите се страни за интегриране на опазването 
на околната среда и смекчаването на изменението на климата и адаптирането към 
него във всички сектори и в планове за икономическо развитие;

14. призовава за предоставяне на достатъчно средства в бюджета на ЕС на структурна 
основа за постигане на целите му в областта на околната среда и за отделяне на 
средства в рамките на различните фондове на ЕС за екологични сектори, като 
енергоспестяване, възобновяема енергия, устойчиво земеделие и обществен 
транспорт, които допринасят за една по-силна и по-устойчива икономика на ЕС;

15. продължава да счита, че за постигането на целите на ЕС и на глобалните цели за 
опазване на биологичното разнообразие, съфинансирането на управлението на 
Натура 2000 трябва да бъде гарантирано от специално предназначен за тази цел 
източник в новата бюджетна рамка на ЕС; посочва, че според Доклада за 
икономиката на екосистемите и биоразнообразието възвращаемостта на 
инвестициите от опазването на биологичното разнообразие е до 100 пъти;

16. подчертава необходимостта от осигуряване на дългосрочно финансиране в 
следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за приоритетите в областта на 
общественото здраве, за насърчаване на здравословния начин на живот и за 
профилактика, по-специално чрез една стратегическа и по-ефективно управлявана 
програма за действие като продължение на сегашната Програма за обществено 
здраве на ЕС;

17. признава положителното въздействие на инвестициите в здравна инфраструктура 
върху структурните реформи в здравния сектор и подчертава необходимостта от 
поддържане и укрепване на структурните фондове, предназначени за здравни 
инфраструктури, като по този начин се подкрепя адаптирането и обновяването на 
здравните системи за растеж и устойчивост;

18. призовава със следващата МФР да се осигури подходящо финансиране за обучение, 
за изследователска дейност и за агенциите и за по-нататъшно развитие на 
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интегрирания подход на ЕС към безопасността на храните и по този начин да се 
гарантира дългосрочно високо равнище на безопасност на храните, здравето на 
животните и хуманното отношение към тях навсякъде в ЕС;

19. призовава за разглеждане на образованието и ученето по време на целия живот като 
ключови фактори за подобряване на общественото здраве;

20. подчертава значението на Програмата LIFE+ като основен инструмент на ЕС, 
предназначен изцяло за екологично финансиране и подчертава необходимостта от 
укрепване на LIFE+ в бъдещата финансова рамка за постигане на целите на ЕС в 
областта на опазването на околната среда, като същевременно се насърчава 
взаимодействието с други финансови инструменти на ЕС;

21. подчертава, че Европейската сметна палата и компетентните национални органи 
трябва да оценяват не само законността, но и ефективността на изразходването на 
европейски средства и степента, до която съответните мерки допринасят за 
постигането на целите на ЕС в областта на опазването на околната среда;

22. призовава Комисията да продължи да доразвива и редовно да представя на 
Парламента ключовите количествени и качествени показатели за изпълнението на 
бюджета в рамките на следващата МФР, които допълват неизпълнените поети 
задължения (RAL) и оставащите суми, за които трябва да се сключи договор (RAC);

23. настоятелно приканва Комисията да увеличи ефективността и ефикасността на 
следващите инструменти за финансиране чрез по-добро наблюдение и отчет на 
показателите за качество на изпълнение;

24. призовава Комисията да представя годишни политически цели, които да бъдат 
постигнати в рамките на следващата МФР с цел улесняване на отчитането на 
резултатите след изтичането на периода на финансовата рамка.
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