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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 за задоволителна общата степен на усвояване на бюджетните кредити по 
бюджетните редове за околна среда, обществено здраве и безопасност на храните;

2. подчертава общата степен на изпълнение на бюджета в областта на околната среда в 
размер на 97,12 %, което представлява по-добър резултат в сравнение с 95,15% през 
предходната година за бюджетните кредити за поети задължения; отбелязва също, 
че степента на усвояване на бюджетни кредити за плащания е висока в размер на 
99,92%;

3. приветства забележителната като цяло степен на усвояване на кредитите за поети 
задължения и плащания в областта на общественото здраве, която достига близо 
100% за бюджетните кредити за поети задължения по всички бюджетни редове;

4. отбелязва, че високата степен на усвояване в областта на безопасността на храните, 
здравето на животните и хуманното отношение към тях, и растителната защита се 
запазва в размер на 98% за бюджетните кредити за поети задължения в сравнение с 
предходната година; наясно е с лекия спад в усвояването на бюджетни кредити за 
плащания (82%); призовава държавите-членки да засилят усилията си, за да 
предават по-точни прогнози на Комисията относно мерките за ерадикация;

5. приветства постигането на степен на изпълнение на оперативния бюджет на 
програмата LIFE+ в размер на 99,35%, особено след като бюджетният орган 
увеличи кредитите за поети задължения с 29,3 милиона евро в сравнение с 
първоначалното предложение на Комисията; отбелязва, че в рамките на третата 
покана по програма LIFE + бяха избрани 210 проекта, които обхващат действия в 
областите „Природа и биологично разнообразие“ (84), „Политика и управление в 
областта на околната среда“ (115), „Информация и комуникация“ (11); 

6. подчертава факта, че вноските за международни дейности в областта на околната 
среда, които са предназначени за покриване на задължителните и доброволните 
вноски по редица международни конвенции, протоколи и споразумения, достигат 
общата степен на усвояване в размер на 84,46% срещу 76,12% през 2008 г.;  знае, че 
степента на усвояване се влияе също от курсовите разлики, тъй като по-голямата 
част от вноските се изплащат в щатски долари;

7. отбелязва, че Финансовият инструмент за гражданска защита, който обхваща 
областите „Реакция при бедствия“, „Действия за повишаване на готовността“ и 
„Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от извънредни 
ситуации“ достига степен на усвояване в размер на 72,56%, което съответства на 
15,411 милиона евро; следователно отбелязва, че степента на усвояване на 
бюджетните кредити за плащания е 44,52 %, тъй като поканите за участие в тръжни 
процедури бяха публикувани едва през първата половина на 2009 г. и поради това 
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проектите все още не бяха приключили;

8. отбелязва, че по отношение на фондовете за извънредни положения и средствата 
във връзка с възникването на бедствия окончателните искания за възстановяване на 
разходи, представени от държавите-членки, често са много по-малки от 
първоначалните прогнози; призовава държавите-членки да засилят усилията си, за 
да предават по-точни прогнози на Комисията, и настоятелно приканва Комисията да 
осигури допълнителна помощ на държавите-членки в процеса на изготвяне на 
прогнози;

9. отбелязва, че в рамките на бюджета за 2009 г. бяха изпълнени три пилотни проекта 
и две подготвителни действия в областта на околната среда и четири в областта на 
общественото здраве; отбелязва ниското качество на предложенията, представени 
по пилотния проект „Търговия с емисии на серен диоксид в Балтийско море“, 
вследствие на което не бяха сключени никакви договори; наясно е, че 
подготвителното действие за контролни пунктове във връзка с превоза на животни 
беше отменено поради ниското качество на предложенията, които не отговаряха на 
минималните критерии за оценка; 

10. подчертава, че е важно да се осигури по-голяма точност и яснота на поканите за 
участие в тръжни процедури и да се предостави допълнителна помощ на 
кандидатите, особено при програмите за обществено здраве, за да се избегне 
представянето на заявления за проекти, които очевидно не отговарят на условията 
за финансиране или са с ниско качество; въпреки това осъзнава, че някои проекти 
винаги ще срещат затруднения при изпълнението; 

11. подчертава, че спазването на административните и финансовите разпоредби на 
Финансовия регламент не бива да води до излишно забавяне при отпускането на 
безвъзмездни средства или подбора на проекти за финансиране; призовава 
Комисията да продължи своите усилия за подобряване на административните 
процедури, които оказват влияние върху усвояването на бюджетните кредити за 
поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

12. отбелязва, че в края на 2009 г. Изпълнителната агенция за здравеопазване и 
въпроси, свързани с потребителите, която е административна единица на 
Европейската комисия, е управлявала портфейл от 361 проекта със споделени 
разходи в рамките на програмата за обществено здраве, 287 от които са подписани 
споразумения, което представлява общ принос на ЕС в размер на 156 милиона евро; 
подчертава, че административният бюджет, необходим за изпълнението на 
програмите на Общността, възлиза на общо 6,4 милиона евро за PHEA; отбелязва 
новите структурирани методи на отчитане, които позволяват по-добър контрол на 
изпълнението на бюджета с цел избягване на преносите и стриктно прилагане на 
принципа на ежегодност на бюджета;

13. въз основа на наличните данни счита, че Комисията може да бъде освободена от 
отговорност във връзка с направените разходи в областта на политиката по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните през 2009 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 2009 
година.

Околна среда

Общата степен на изпълнение на бюджета се счита за задоволителна в размер на 
97,12%, което представлява подобрение спрямо предходната година за всички 
бюджетни редове.

Програмата LIFE +
Изпълнението на програмата LIFE + може да се определи като много задоволително от 
гледна точка на бюджетните кредити за поети задължения. По време на бюджетната 
процедура бюджетният орган увеличи кредитите за поети задължения с близо 29,3 
милиона евро в сравнение с предложения от Комисията ППБ, а всички одобрени 
допълнителни средства бяха изцяло използвани. Комисията постигна равнище на поети 
задължения в размер на 99,35% от оперативния бюджет на LIFE + (бюджетен ред 07 03 
07):
- 250 000 000 евро за поканата за представяне на предложения за проекти, които да 
бъдат подкрепени с безвъзмездни средства за действия, публикувана на 15 май 2009 г. и 
покрита от глобално бюджетно задължение за съответната сума, поето в съответствие с 
член 76 от Финансовия регламент и член 92 от правилата за неговото прилагане, което 
дава възможност процедурите по подбор и възлагане да се проведат през 2009-2010 г.; 
подборът на проекти беше обявен през юли-август 2010 г., а споразуменията с 
бенефициентите за отпускане на безвъзмездни средства трябваше да бъдат подписани 
до края на 2010 г.
- 8 749 860 евро в подкрепа на оперативните дейности на неправителствените 
организации, които действат предимно в областта на опазването и укрепването на 
околната среда на европейско равнище и участват в изготвянето и прилагането на 
политиката и законодателството на Общността – поканата за представяне на 
предложения е публикувана с краен срок 1 декември 2008 г., споразуменията за 
отпускане на безвъзмездни средства са подписани през първата половина на 2009 г.
- 39 302 812 евро за мерки, предназначени да подкрепят ролята на Комисията в 
лансирането и мониторинга на разработването на политики и законодателство, както и 
за комуникация и повишаване на осведомеността (Зелена седмица, Европейска седмица 
на мобилността, кампании за повишаване на осведомеността относно изменението на 
климата и биологичното разнообразие)

- 15 029 334 евро за разходи за административна подкрепа, чиято степен на усвояване 
достига 87,66% (при одобрен бюджет в размер на 17 150 000 евро), което представлява 
подобрение спрямо 75,65% през 2008 г. Трябва да се отбележи обаче, че нуждите от 
административна подкрепа, свързани с мониторинга на проектите, избрани в рамките 
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на поканата за представяне на предложения за 2009 г. (като се има предвид 
увеличаването на бюджетните кредити, отпуснати от бюджетния орган), ще се усетят 
най-вече през 2010 г. и след това.

Финансов инструмент за гражданска защита 
Новото правно основание за гражданската защита, прието 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. 

Финансовият инструмент за гражданска защита обхваща:
Реакция при бедствия, включително превоз на помощта на територията на ЕС при 
ответни действия, включени в механизма за гражданска защита – когато се реагира в 
отговор на бедствие в държави-членки или в държави, участващи в програмата, като 
дейностите се финансират по бюджетен ред 07 04 01; когато се реагира в отговор на 
бедствие в трети държави, дейностите се финансират по бюджетен ред 19 06 05.

Действия за повишаване на готовността (идентифициране, обучение, изграждане на 
мрежа от контакти, упражнения, обмен на експерти, системи и инструменти на ИКТ) се 
финансират изцяло по бюджетен ред 07 04 01.
Мерките за предотвратяване или намаляване на последиците от извънредни ситуации 
(проучване на причините за бедствията, прогнозиране и осведомяване на 
обществеността) се финансират изцяло по бюджетен ред 07 04 01.

„Реакция при бедствия“
Това е областта, в която правното основание предвижда по-специално да се подпомага 
и съфинансира превозът на помощта за гражданска защита до засегнатата от 
извънредна ситуация държава, при спазване на определени условия. На 8 август 2007 г. 
Комисията прие правила за прилагане за тези нови действия1. 2009 г. беше първата 
година на действие на договорната рамка за превоз на помощта за гражданска защита 
до засегната от извънредна ситуация държава: рамковият договор за тези операции с 
посредник беше подписан на 17 декември 2008 г.
В решението за финансиране за тези нови действия беше заделена първоначалната сума 
от 10 742 000 евро (8 192 000 евро по бюджетен ред 19 06 05 за операции в трети 
държави и 2 550 000 по бюджетен ред 07 04 01 за операции в ЕС).

Фактическото използване на средствата е пряко свързано с честотата на бедствията и с 
исканията от страна на държавите-членки за допълнителен превоз, поради което е 
трудно предсказуемо. През годината могат да се извършват корекции на бюджетните 
кредити и през 2009 г. беше извършен трансфер на 1 500 000 евро бюджетни кредити от 
бюджетен ред 07 04 01 (DEC 41/2009) в полза на програмата за обществено здраве 

                                               
1 Решение на Комисията 2007/606/ЕО, Евратом от 8 август 2007 г. за установяване на правила за 
изпълнението на разпоредбите относно транспорта в Решение 2007/162/ЕО, Евратом на Съвета за 
създаване на Финансов инструмент за гражданска защита (OB L 241, 14.9.2007 г., стр. 17).
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(допълнителни действия, свързани с предотвратяването на епидемия от H1N1), както и 
трансфер на 5 000 000 евро от бюджетния ред за спасителни операции в областта на 
гражданската защита в трети страни (19 06 05) в полза на помощта за Афганистан 
(трансфер на бюджетни кредити DEC 37/2009).

Окончателното усвояване във връзка с „ответните“ действия възлезе на 784 968 евро. 
През 2009 г. Общността предостави помощ за гражданска защита чрез механизма за 
гражданска защита в държавите-членки (за горските пожари в България, Франция, 
Португалия и Гърция; за земетресението в Италия) и трети държави (Молдова –
недостиг на газ; Фиджи – наводнения; Газа – въоръжен конфликт; Намибия –
наводнения; Таджикистан – наводнения; Бенин – наводнения; Албания – горски 
пожари; Тайван – тайфун; Буркина Фасо – наводнения; Филипини – наводнения; 
Индонезия – земетресение; Самоа – вълна цунами; Украйна – H1N1; Грузия –
земетресение).
В началото на 2010 г. Комисията предостави чрез MIC съществени по размер средства 
за превоз на спешна помощ за Хаити след земетресението.
По отношение на целите „готовност“ и „предотвратяване“, се счита, че степента на 
усвояване е задоволителна, със степен на усвояване от 89 % от 16 100 000 евро, 
покриващи поканите за предложения и поканите за участие в тръжни процедури, 
публикувани през първата половина на 2009 г.
Вж. също така в раздел 1.4 изпълнението на подготвителното действие в областта на 
гражданската защита.
Считано от 2010 г. механизмът за гражданска защита се управлява от ГД „Хуманитарна 
помощ и гражданска защита“ на Комисията.

Вноски за международни дейности в областта на околната среда
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на задължителните и доброволните 
вноски по редица международни конвенции, протоколи и споразумения, по които 
Общността е страна, и подготвителната работа за бъдещи международни споразумения, 
в които участва Общността. По-голямата част от вноските се изплащат в щатски долари 
и следователно фактическото усвояване може да бъде повлияно от курсови разлики. 
Степента на усвояване от 84,46 % за 2009 г. беше задоволителна.
Пилотни проекти и подготвителни действия

В рамките на бюджета за 2009 г. бяха изпълнени пет пилотни проекта и подготвителни 
действия:

Бюджетен 
ред

Заглавие Бюджетни 
кредити за 

поети 
задължения 

Степен на 
усвояване (в 

%)

07 02 03 Пилотен проект: Мониторинг на 
околната среда в Черноморския 

басейн и Обща европейска рамкова 
програма за развитие на 

1 000 000 100 %
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Черноморския регион
07 03 15 Пилотен проект — Търговия с 

емисии на серен двуокис и азотен 
окис в Балтийско море (втора 

година)

2 000 000 100 %

07 03 16 Пилотен проект — разработване на 
превантивни дейности за спиране 

на опустиняването в Европа (първа 
година)

1 000 000 99,98 %

07 03 17 Подготвително действие – Климат 
в Карпатския басейн (първа година)

2 500 000 100 %

07 04 05 Подготвително действие за 
капацитет за бързо реагиране на 

ЕС (втора година)

7 500 000 87,84 %

Степента на усвояване беше задоволителна. Три от петте действия бяха навлезли във 
втората година от изпълнението си и се ползват от опита си от предходната година.
Действието за капацитет за реагиране на ЕС обедини две предишни действия от 
бюджета за 2008 г., а именно пилотния проект „Засилване на сътрудничеството между 
държавите-членки в борбата срещу горските пожари“ (с бюджет от 3 500 000 евро през 
2008 г.) и подготвителното действие „Капацитет за бързо реагиране на ЕС“ (с бюджет 
от 4 000 000 евро през 2008 г.). Степента на усвояване е също задоволителна, със степен 
на усвояване от 87,85 % от 7 500 000 евро, покриващи една покана за предложения, 
една покана за участие в тръжна процедура и едно проучване, довело до подписването 
на три договора за услуги, един договор за проучване и седем споразумения за 
безвъзмездна помощ.

Бюджетни кредити за плащания
Беше постигнато общо равнище от 87,26 %, което показва подобрение в сравнение с 
равнището, постигнато през 2008 г. (79,71 %).

описание

бюджетни 
кредити за 
плащания 
(вкл. КБ и 
трансфери)

платени
процент 
за 2009 г.

процент 
за 2008 г.

Бюджетни редове за техническа 
помощ/неразделени бюджетни 
кредити

18 004 160 4 062 036 22,56 % 21,86 %

Оперативни редове/разделени 
бюджетни кредити 282 353 590 258 020 101 91,38 % 85,14 %

LIFE + / LIFE III / НПО / Forest Focus 208 562 150 201 859 366 96,79 % 92,28 %
ЕАОС 35 389 440 35 389 440 100,00 % 97,72 %
Финансов инструмент за гражданска 
защита 15 274 400 8 984 275 58,82 % 44,52 %
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Вноски за международни дейности в 
областта на околната среда 
(задължителни вноски за 
многостранните споразумения за 
околната среда)

4 150 000 3 087 506 74,40 % 55,31 %

Пилотни проекти и подготвителни 
действия 18 577 600 8 699 514 46,83 % 24,44 %

Програма за конкурентоспособност и 
иновации (ПКИ) 400 000 0 0,00 % na

ОБЩО 300 357 750 262 082 137 87,26 % 79,71 %

Обществено здраве

Общата висока степен на усвояване на бюджетните креди за поети задължения през 
2009 г. (100 %) показва подобрение в сравнение с предходната година (98 % през 
2008 г.). За всички бюджетни редове степента на усвояване е равна или близка до 
100 %.
Степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания от 87 % е задоволителна и 
представлява значително подобрение в сравнение с 2008 г. (84 %).

Програма за обществено здраве
Степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания се подобри значително в 
сравнение с предходните години и достигна 99,37 % (за сравнение, тя беше 89 % през 
2008 г.).

Фонд за тютюн
По отношение на бюджетните кредити за плащания, следва да се отбележи, че тези 
кредити са неразделени кредити и че плащанията могат да бъдат извършвани до 31 
декември в годината след поемането на задълженията. В конкретния случай договорът 
беше подписан през 2009 г. и ще бъде изпълнен през 2010 г. По тази причина 
съответните плащания ще бъдат извършени през 2010 г., когато се очаква степента на 
усвояване да достигне 100 %. Процентът на изпълнение на плащанията в края на 2009 г. 
е 51 % и съответства на плащанията по поетите през 2008 г. задължения. Следователно 
в случая не може да се говори за частично изпълнение.

Пилотни проекти и подготвителни действия
Тези кредити са разделени и плащанията се осъществяват в рамките на няколко години.
По отношение на бюджетен ред 17 03 08 през 2009 г. ГД „Здравеопазване и 
потребители“ извърши плащания по поети през 2008 г. задължения (0,5 милиона евро).  
През 2009 г. този пилотен проект беше продължен и получи от бюджетния орган 
допълнителни бюджетни кредити за поети задължения и плащания в размер на 1 
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милион евро. Допълнителните бюджетни кредити за плащания не бяха необходими 
през 2009 г., тъй като плащанията ще се извършат през 2010 и 2011 г.

По отношение на бюджетен ред 17 03 09 2009 г. беше първата година от усвояването на 
средства, които бяха насочени към започването на проекта, организирането на поканата 
за предложения и избора на изпълнител. Бюджетният орган разпредели бюджетни 
кредити за плащания, които не бяха необходими през 2009 г., тъй като плащанията ще 
се извършват през периода 2010–2012 г.

Безопасност на храните, здраве на животните и хуманно отношение към тях, 
растителна защита
а) Бюджетни кредити за поети задължения: висока степен на усвояване – 98 %.
Общата висока степен на усвояване през 2009 г. се запазва в сравнение с предходната 
година (98 % през 2008 г.).
За всички бюджетни редове степента на усвояване е равна на или над 95 %.

Единствената област с отбелязана ниска степен на усвояване, е бюджетен ред 17 04 04 
01 „Международни споразумения и членство в международни организации“, където 
членската такса се плаща в швейцарски франкове и обменният курс на еврото и 
швейцарския франк повлия както на прогнозите за бюджетни кредити, изискани от 
бюджетния орган, така и на бюджетните кредити, разпределени и платени година по-
късно.

б) Бюджетни кредити за плащания: задоволителна степен на усвояване – 82 %.
Степента на усвояване е малко по-ниска в сравнение с 2008 г. (87 %).

Като се има предвид голямото количество разпределени кредити, неусвоените суми 
възлизат на 20 милиона евро за мерките за ерадикация и фондовете за извънредни 
положения.
По отношение на мерките за ерадикация окончателните искания за възстановяване на 
разходи, представени от държавите-членки, често са много по-малки от 
първоначалните прогнози, които са използвани за определяне на размера на сумите за 
разпределяне. Размерът на изисканите бюджетни кредити за плащания съответства на 
прогнозата за окончателните плащания в полза на държавите-членки като процент от 
разпределената през предходната година сума. През 2009 г. бюджетните кредити за 
плащания, изискани от бюджетния орган, бяха намалени на 83 % от сумата на поетите 
задължения. През 2010 г. бюджетните кредити за плащания, изискани от бюджетния 
орган, бяха намалени още повече и по тази причина се очаква подобрено усвояване на 
бюджетните кредити за плащания.
По отношение на фонда за извънредни положения, поради сложността на декларациите 
за разходи и съпътстващите рискове, ГД „Здравеопазване и потребители“ взе решение 
да се осъществи предварителен финансов контрол и финансов контрол на място преди 
плащането на исканията за възстановяване на разходи, които надхвърлят 2 милиона 
евро. По този начин се увеличи периодът за утвърждаване на декларациите за разходи и 
някои плащания се отложиха за 2010 г.
Освен това през 2009 г. бяха разпределени 4 милиона евро за подготвителното 
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действие, изискано от ЕП за контролни пунктове във връзка с превоза на животни, но 
както беше обяснено по-горе, плащанията ще бъдат извършени през 2010 и следващите 
години. През 2008 г. кредитите, получени за същия пилотен проект, не бяха усвоени. 
Всъщност комисията за оценка счете, че нито едно от двете получени предложения не 
изпълнява минималните критерии за оценка съгласно поканата за предложения. След 
като бяха разгледани различни възможности за използване на разпределения бюджет, 
беше решено да се отмени действието за 2008 г.
По отношение на бюджетните редове „ВА“ (17 01 04 01, 17 01 04 05 и 17 01 04 06) 
неусвоените кредити ще бъдат платени през 2010 г.


