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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. би желал да посочи отново, че в съответствие с Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент освобождава от отговорност 
Комисията във връзка с изпълнението на бюджета след проверка на отчетите, 
финансовия отчет и доклада за оценка, посочени в член 318 от ДФЕС, годишния доклад 
на Сметната палата (ЕСП), придружен от отговорите на одитираните институции, 
декларацията за достоверност, както и всички други съответни специални доклади на 
Сметната палата; 

2. отбелязва представянето на областите на политиката за околна среда и 
здравеопазване в годишния доклад на Сметната палата; изразява загриженост, че двете 
области на политиката са включени в главата, която се отнася също така до развитието 
на селските райони и рибарството; отново отправя критика по повод нелогичния състав 
на областите на политиката в тази конкретна глава;  счита, че Сметната палата не 
следва да взема политическото решение за групирането на областите на политиката; 
изисква от Сметната палата да преразгледа подхода си в следващия годишен доклад;

3. счита, че в този контекст трябва да се отбележи, че глава „Развитие на селските 
райони, околна среда, рибарство и здравеопазване“ от доклада на Сметната палата за 
2012 г. отчита най-високия процент грешки в размер на 7,9 % спрямо средно 4,8 %; 
отбелязва, че в своя доклад Сметната палата посочва само един проект, свързан с 
програмата LIFE+, и системата за вътрешен контрол на ГД „Здравеопазване и политика 
за потребителите“; като взема предвид отговорите на Комисията, изразява силна 
загриженост, тъй като процентът грешки касае всички области на политиката; 
отбелязва, че съществуват различия в гледните точки на Сметната палата и на 
Комисията по отношение на начина, по който грешките следва да бъдат изчислявани;  
разбира, че, за разлика от службите на Комисията, Сметната палата отчита 100 % 
процент грешки за даден проект, дори ако грешката е само административна или касае 
само част от сумата по проекта; 

4. комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
изразява задоволство от общата степен на изпълнение на бюджетните кредити по 
бюджетните редове за околна среда, действия по климата, обществено здравеопазване и 
безопасност на храните през 2012 г.;  припомня отново, че по-малко от 0,8 % от 
бюджета на Съюза са предназначени за тези политически инструменти, като се имат 
предвид ясната добавена стойност за ЕС в тези области и подкрепата от страна на 
европейските граждани за политиките на ЕС в областта на околната среда и климата, 
както и за общественото здраве и безопасността на храните;
Околна среда и действия по климата

5. подчертава, че ГД „Околна среда“ е разполагала с 390 208 834 EUR в бюджетни 
кредити за поети задължения, от които 99,9 % са били усвоени; що се отнася до 
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бюджетните кредити за плащания, задоволително е, че 90,32 % от наличните 261 717 
133 EUR са били усвоени; 

6. отбелязва, че ГД „Действия по климата“ е подобрила своята степен на 
изпълнение, която се е повишила до 98,57 % от бюджетните кредити за поети 
задължения в размер на 42 585 882 EUR и до 73,44 % от бюджетните кредити за 
плащания в размер на 27 917 373 EUR; осъзнава, че не е било възможно да се постигне 
по-висока степен на изпълнение отчасти поради неуспеха на организираната съвместно 
с държавите членки покана за обществена поръчка за тръжен инспектор за СТЕ на ЕС и 
за договор за временна тръжна платформа за СТЕ на ЕС, която в крайна сметка не 
доведе до разходи;

7. отново изразява голямо удовлетворение от постигането на обща степен на 
изпълнение на оперативния бюджет на програмата LIFE+ от 98,75 %; отбелязва, че през 
2012 г. 280 771 849 EUR бяха предназначени за покана за представяне на предложения 
за проекти в държавите членки, с 8 999 631 EUR бяха подкрепени оперативните 
дейности на НПО, които действат в областта на защитата и подобряването на околната 
среда на европейско равнище и които участват в изготвянето и прилагането на 
политиката и законодателството на Общността, 47 283 151 EUR бяха използвани за 
мерки, целящи да подкрепят ролята на Комисията за лансиране и мониторинг на 
разработването на политики и законодателство, а 17 589 277 EUR бяха използвани за 
административна подкрепа; 

8. съзнава, че степента на изпълнение на плащанията за действията по програмата 
LIFE+ винаги е малко по-ниска от тази на бюджетните кредити за поети задължения; 
посочва, че с общ трансфер DEC 30/2012 е била освободена сума в размер на 2,7 
милиона евро, тъй като броят на получените искания за междинни (и окончателни) 
плащания е бил малко под първоначалните прогнози; отбелязва също така трансфера на 
2,13 милиона евро по други бюджетни редове, които първоначално са били 
предназначени за покриване на разходите, направени във връзка с приключването на 
LIFE III;

9. признава, че сумата от 855 852 EUR е разпределена като принос към 
международни конвенции, протоколи и споразумения, по които Съюзът е страна или 
участва в подготвителната работа за бъдещи международни споразумения;

10. счита напредъка при изпълнението на шест пилотни проекта (ПП) и пет 
подготвителни действия (ПД) на обща стойност 15 733 692 EUR за много 
задоволителен; осъзнава, че изпълнението на тези действия може да се окаже 
обременително за Комисията поради малкия обем на наличните средства за 
процедурите, които трябва да бъдат изпълнени (напр. план за действие, покана за 
предложения); насърчава бюджетния орган да се съсредоточи в бъдеще върху ПП и ПД 
с действителна добавена стойност за Съюза;

Обществено здраве и безопасност на храните

11. отбелязва, че ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ е трябвало да 
усвои 230 436 939 EUR по бюджетните редове за общественото здраве през 2012 г., за 
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99,3 % от които са поети задължения по задоволителен начин; въпреки това осъзнава, 
че около 77 % от този бюджет е директно прехвърлен на три децентрализирани агенции 
(ECDC, ЕОБХ и ЕМА); също така изразява в голяма степен съгласие с изпълнението на 
99,2 % в бюджетни кредити за плащания; отбелязва, че 2,5 милиона евро бюджетни 
кредити за плащания са били добавени чрез общ трансфер DEC 30/2012, който стана 
необходим поради забавянето на подписването на споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства в рамките на покана от 2011 г., авансовото финансиране за която 
трябваше да бъде изплатено през 2012 г.;

12. изразява задоволство, че осъществяването на всички ПП и ПД под 
отговорността на ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ е доста напреднало 
и са усвоени всички бюджетни кредити за поети задължения; 

13. отбелязва забележките на Сметната палата относно Изпълнителната агенция за 
здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, която е административна единица 
на Комисията; осъзнава, че Изпълнителната агенция е трябвало да усвои 37,8 милиона 
евро в бюджетни кредити за поети задължения, които са били на разположение за 
програмата за обществено здравеопазване през 2012 г., и 35,5 милиона евро в 
бюджетни кредити за плащания; счита, че забележките на Сметната палата са 
преувеличени, тъй като и двата коментара касаят външни участници и участници във 
външни срещи – въпроси извън прекия контрол на Комисията; естествено отчита с 
особено внимание отговорите, дадени от Изпълнителната агенция, и подкрепя 
намерението ѝ да продължи да подобрява сътрудничеството с външните изпълнители и 
участници;

14. отбелязва, че степента на изпълнение по глава „Безопасност на храните и 
фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях, растителна защита“ е 
96,8 %, което е по-високо от равнището през 2011 г. (95,1 %); отбелязва също така, че 
тази цифра взема предвид намалението на бюджетните кредити за поети задължения с 
64,7 милиона евро по време на общия трансфер поради благоприятната ветеринарно-
санитарна обстановка;

15. признава степента на изпълнение на плащанията в размер на 99,7 %, което 
представлява увеличение в сравнение с 2011 г. (98,1 %); счита, че трябва да се 
отбележи, че с общия трансфер са били получени допълнителни 17 милиона евро за 
програмите за ерадикация с цел да се осигурят достатъчно средства за погасяването на 
неизплатените задължения към държавите членки от предходни години; 

16. 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 2012 година.


