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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. напълно подкрепя принципа, че финансирането от ЕС следва да доведе до 
подобрения в общото състояние на европейската околна среда и на общественото 
здраве, за да допринесе за постигане на целите, поставени от стратегията „Европа 
2020“; приветства факта, че насърчаването на по-устойчива, ресурсно-ефективна и 
екологична икономика е включено в стратегията „Европа 2020“ като приоритетна 
област, и подчертава необходимостта този факт да бъде отразен с подобряване на 
законодателната рамка и финансирането;

2. ето защо отбелязва, че проектобюджетът за 2012 г. предвижда за дял 07 „Действия, 
свързани с околната среда и климата“ обща сума за оперативни разходи в размер на 
401 792 милиона евро, което представлява увеличение с 2,60 % на бюджетните 
кредити за поети задължения в сравнение с бюджета, приет през 2011 г., и освен 
това наблюдава увеличение с 2,4 % на оперативните кредити, предложени за 
политиката в областта на общественото здравеопазване, в сравнение със сумата за 
2011 г. в размер на 206 106 милиона евро;

3. приветства факта, че в проектобюджета за 2012 г. се присъжда висока степен на 
приоритетност на действията, свързани с околната среда и климата; изразява 
убеждение, че увеличаването на общия размер на бюджетните кредити за успешно 
изпълнение на програмата LIFE + на 354 755 милиона евро трябва да се съпровожда 
и от пропорционално равнище на бюджетните кредити за плащания; 

4. изказва безпокойство във връзка със съкращенията на Съвета на бюджетните 
кредити за плащания с цел изкуствено увеличаване на маржа за плащанията; 
изразява убеждението, че средствата трябва да бъдат предоставени на всяка цена с 
оглед на успешното протичане на програмите и мерките по отношение на околната 
среда, общественото здраве и безопасността на храните;

5. изисква от държавите-членки да продължават да подобряват прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда; насърчава Комисията да 
засили последователно производствата им за установяване на нарушения или под 
формата на оказване на допълнителна подкрепа на съответните звена, и/или чрез 
определяне на проценти за случаите; изисква съответните бази данни да станат 
достъпни за обществеността;

6. счита, че един от ключовите елементи за общественото здраве е балансираният 
режим на хранене, съдържащ разнообразна и здравословна храна; отбелязва, че 
Съдът на Европейския съюз се произнесе през април 2011 г. за частична отмяна на 
Регламент (ЕО) № 983/20081 на Комисията относно снабдяването с храна от 

                                               
1 3 октомври 2008 г., за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на 

ресурси, начислими към 2009 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните
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интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица; изразява тревогата 
си по повод обявяването от Европейската комисия на драстични съкращения на 
съответните бюджетни средства за програмата на ЕС за разпределяне на храна сред 
най-нуждаещите се лица в Общността, особено с оглед на трудното социално 
положение в много държави-членки вследствие на финансовата и икономическа 
криза; призовава Комисията и Съвета да намерят възможност за продължаване на 
действието на схемата за най-нуждаещите се лица в Общността по начин, който не 
може да бъде оспорван от Съда, така че бюджетните средства за разпределяне на 
храна сред най-нуждаещите се да могат да бъдат поддържани на необходимото 
равнище;

7. отново потвърждава необходимостта от повишаване на информираността на 
обществеността относно вредните последици от тютюнопушенето, в това число и 
пасивното тютюнопушене; подкрепя усилията на Комисията да продължи 
кампанията HELP за живот без тютюн чрез заделяне на 10 милиона евро по 
програмата за обществено здраве;

8. подчертава още веднъж факта, че децентрализираните агенции се нуждаят от 
достатъчно финансиране и персонал, за да изпълняват досегашните и новите си 
задачи, възложени от законодателя на ЕС и Комисията; отново изразява 
неодобрението си по отношение на използването на целеви приходи за намаляване 
на вноските от бюджета на ЕС за зависещите от такси агенции като Европейската 
агенция по лекарствата (ЕМА);

9. отбелязва необходимостта от преразглеждане на финансовата обосновка относно 
законодателството за фармакологичната бдителност въз основа на първоначалното 
законодателно предложение на Комисията, в която се посочват 23 допълнителни 
членове на персонала; признава нововъзникналите допълнителни задачи за 
Европейската агенция по лекарствата и призовава Комисията да представи 
преразгледана финансова обосновка и регламента за таксите достатъчно време 
преди влизането в сила на законодателството на 1 юли 2012 г.; отново потвърждава 
ангажимента си към Европейската агенция по лекарствата в контекста на 
законодателството в областта на лекарствата сираци;

10. отбелязва, че някои от допълнителните изисквания, свързани с пакета от мерки в 
областта на климата и енергетиката, поставени от държавите-членки и от Комисията 
(като мерки по отношение на СО2 и автомобилите), биха могли да бъдат 
изпълнявани от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС); признава, че 
изпълняването на тази нова задача не е възможно само посредством повторно 
определяне на приоритетите и преразпределение на персонала, и по тази причина 
приветства проектобюджета на Европейската агенция за околната среда;

11. признава необходимостта Европейската агенция по химикалите (ECHA) да започне 
изпълнението на нововъзложените й задачи, като например обработването на 
заявленията за разрешение и подготовката на научни становища за Комисията като 
основа за решенията на ЕС за предоставяне на разрешения, както и да се заеме с 
нови задачи, произтичащи от координацията и вземането на решения по отношение 

                                                                                                                                                  
складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността.
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на оценките на химични вещества, извършвани от органите на държавите-членки; 
отчита произтичащото в тази връзка искане от Европейската агенция по химикалите 
за десет нови длъжности, които нямат отражение върху бюджета; 

12. подчертава освен това, че всяко преразглеждане на финансовите обосновки на 
законодателството в областта на биоцидите и износа и вноса на опасни химикали 
трябва да се основава на окончателното законодателно споразумение и, ако е 
необходимо, на агенцията трябва да се предоставят допълнителни средства; в тази 
връзка изисква от Комисията да представи пълна информация относно 
реализираните икономии (бюджет и персонал) в съответните генерални дирекции на 
Комисията, когато горепосочените задачи се изпълняват от Европейската агенция 
по химикалите;
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 КРАТКА ОБОСНОВКА
Основни положения
Общият бюджет на Европейския съюз е инструментът, който определя и разрешава 
общата сума на приходите и разходите, считани за необходими за Европейската 
общност и за Европейската общност за атомна енергия за всяка година.

На 20 април Комисията представи проектобюджета (ПБ) за 2012 г., който възлиза на 
общо 147 435,442 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ), което 
представлява 1,12 % от БНД. Това оставя общ марж от 1 603,5 милиона евро до общия 
годишен таван, определен от многогодишната финансова рамка (МФР 2007–2013 г.). 
Общата сума на бюджетните кредити за плащания (БКП) възлиза на 
132.738,713 милиона евро, което представлява 1,01 % от БНД. 

Според Комисията проектобюджетът отразява полаганите понастоящем усилия за 
бюджетна консолидация в държавите-членки и свързаните с това трудности.. 
Предложеното увеличение на общия размер на бюджетните кредити представлява 
ценен принос към възстановяването на икономиката и растежа в Европа и е неизбежно 
следствие от договорното задължение на Съюза да изпълни нарастващите неизпълнени 
поети задължения от тази и предишните години, след като вече всички основни 
програми се осъществяват с нормален ритъм. Бюджетните кредити за плащания е 
необходимо да бъдат увеличени методично също с цел да се избегне по-нататъшно 
нарастване на неизпълнените поети задължения.

На 7 юли Корепер прие своята позиция относно проектобюджета за 2012 г. Следва да 
бъдат отпуснати 146 245,338 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети 
задължения и 129 088,042 милиона евро – под формата на бюджетни кредити за 
плащания. 

Тази позиция се основава на принципа да се работи в рамките на насоките за бюджета, 
определени за бюджета за 2012 г. в приетите през февруари 2011 г. заключения на 
Съвета, да се следва подход, който да доведе до бюджет, съответстващ на бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление, в който надлежно се отчитат 
икономическите и бюджетните ограничения в държавите-членки; да се предостави 
достатъчно финансиране за различните приоритети на Европейския съюз и да се 
контролират строго бюджетните кредити за плащания по всички функции и 
подфункции на многогодишната финансова рамка.

След приключване на писмената процедура Съветът ще приеме своята позиция по 
отношение на бюджета на ЕС за 2012 г. на 25 юли 2011 г.

Отделни бюджети в рамките на компетентността на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

Life+
Проектобюджетът за 2012 г. присъжда висока степен на приоритетност на действията, 
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свързани с околната среда и климата, което се изразява в равнището на бюджетните
кредити, предложени по програма LIFE + и съответните бюджетни редове.

Комисията предлага да се увеличи общият размер на бюджетните кредити на 
програмата LIFE + на 354,755 милиона евро, т.е. увеличение с 4,3 % в сравнение с 
размера на бюджета за 2011 г. (340,2 милиона евро). Това е в съответствие с 
финансовото програмиране.

Това увеличение има за цел да се финансират проекти във всички области на 
политиката, в това число климата, да се подкрепят мерки, предприети от Комисията в 
подкрепа на политиката и законодателството, свързани с изменението на климата, и да 
се предостави помощ за неправителствени организации, за мерки в подкрепа на 
политиките, както и отчитането на нарасналите изисквания по отношение на 
административната подкрепа за подбора, надзора и разпространението на резултатите 
от проекта и изискванията за оценка.
По отношение на бюджетен ред 07 01 04 05 (Прилагане на политиката и 
законодателството на Съюза в областта на действията по климата − Разходи за 
административно управление) се отправя искане за увеличение с цел посрещане на 
новите потребности по отношение на публикациите (включително аудиовизуални 
продукции) относно действията по климата, както и с цел финансиране на 
поддържането и приемането на Независимия регистър на операциите на Общността и 
регистрите (вследствие на действията, изисквани от директивата) и други важни ИТ 
системи (вещества, разрушаващи озоновия слой).
Корепер предложи големи съкращения на бюджетните кредити за поети задължения и 
за плащания във всички съответни бюджетни редове.

Глобални въпроси на околната среда
От 2007 г. насам външната дейност в областта на околната среда се осигурява чрез 
инструменти за външна дейност по област на политиките 21 (Развитие) и по-конкретно 
чрез ENRTP (тематична програма „Околна среда и устойчиво управление на 
природните ресурси, включително на енергията“, глава 21 04 от ПБ). Следва да се 
отбележи обаче, че Комисията предлага значително увеличение на средствата за този 
бюджетен ред (200,7 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения/ 170,0 
милиона евро в бюджетни кредити за плащания). В съответствие с поетия по 
Споразумението от Копенхаген ангажимент, сумата от 50 милиона евро е 
предназначена за покриване на действията за смекчаване на ефекта от изменението на 
климата и адаптиране към него в развиващите се страни.

Съветът предложи съкращения в този бюджетен ред с 1,5 милиона евро в бюджетни 
кредити за поети задължения и 30,5 милиона евро в бюджетни кредити за плащания.

Единствените бюджетни кредити, които остават в дял 07, са тези, които са насочени 
към плащането на задължителни вноски за многостранни споразумения в областта на 
околната среда, по които Общността е страна, като например Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата и Протокола от Киото, Конвенцията за биологичното 
разнообразие и т.н. Предложените бюджетни средства за 2012 г. остават сходни с 
равнищата от 2011 г. (3,1 милиона евро). 

Следва да се отбележи, че Корепер също съкрати средствата, предвидени за 
международните вноски на ЕС.
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Обществено здраве
Бюджетните кредити за програмата „Обществено здраве“ се увеличават с 1,240 
милиона евро в съответствие с общия пакет за програмата за 2008−2013 г. Въпреки че 
основната отговорност в областта на общественото здраве се носи от държавите-членки 
и програмата „Обществено здраве“ по същество оказва косвено въздействие върху 
здравето на населението в ЕС, ЕС трябва да играе основна роля като катализатор за 
провеждане на действия и реформи в държавите-членки, особено в области, в които 
сътрудничеството на равнище ЕС е абсолютно необходимо и в които 
законодателството на ЕС трябва да бъде прилагано, актуализирано или създавано. 
Действията, които се провеждат в рамките на програмата „Обществено здраве“ 
допълват действията на държавите-членки и носят добавена стойност в областта на 
укрепването на здравето и профилактиката на заболяванията.

До 2010 г. кампанията „HELP“ за живот без тютюн беше финансирана с бюджетни 
кредити, приспаднати от отпуснатите на тютюнопроизводителите помощи (5 % 
съгласно посоченото в член 110 от Регламент (ЕО) № 1782/2003), т.е. извършен е 
трансфер на бюджетни кредити по функция 2 „Селскостопански разходи“ (16 милиона 
евро на година). Тъй като субсидиите за тютюнопроизводителите приключиха през 
2009 г., 2010 г. беше последната година, през която бяха получавани бюджетни кредити 
по функция 2. От 2011 г. насам кампанията против тютюнопушенето се финансира по 
програмата „Обществено здраве“. През 2012 г. за кампанията са заделени 10 милиона 
евро.

Ветеринарни мерки
ПБ предвижда намаление от 17, 050 милиона евро за ветеринарни мерки, като се 
предлага сума в общ размер от 333 милиона евро за 2012 г. Намаляването е свързано с 
очакваното забавяне на темпа на ваксинирането и други мерки срещу болестта „син 
език“, както и с бюджетните кредити, предвидени за мерките за Фонда за извънредни 
положения в резултат на несигурността на изпълнението, тъй като то зависи от 
разразяването на епидемии. Комисията потвърди, че допълнителни бюджетни кредити 
ще бъдат разпределени на Фонда за извънредни положения при необходимост.
Беше договорено увеличение от 2 милиона евро за фитосанитарните мерки, за да се 
финансират допълнителни мерки срещу епидемиите от нематода по боровата
дървесина и за контрола над два вида бръмбари и червения палмов хоботник.

Беше договорено допълнително увеличение от 2 милиона евро за новите мерки в 
областта на контрола върху фуражите и храните с цел финансиране на промените в 
дейностите на референтните лаборатории в ЕС и създаването на допълнителна 
лаборатория за здравето на пчелите (Регламент № 208/2011 на Комисията).

Корепер предложи съкращения на съответните бюджетни редове по отношение на 
ветеринарните мерки. 

Пилотни проекти и подготвителни действия
В бюджета за 2011 г. бяха гласувани 8 пилотни проекта и подготвителни действия по 
дял 07 и те са в процес на изпълнение от ГД „Околна среда“ или ГД „Действия по 
климата“. 
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Съгласно проектобюджета за 2012 г .  Комисията предлага продължаване за втора 
година на подготвителното действие за интегриране на въпросите относно климата и 
адаптиране (бюджетен ред 07 13 03). 

Децентрализирани агенции
Проектобюджетът за 2012 г., представен от Комисията, разпределя 741,5 милиона евро 
на децентрализираните агенции за оперативни и административни задачи. Тази сума 
представлява 0,5 % от общия проектобюджет на ЕС за 2012 г. Щатните разписания 
предвиждат 4 854 длъжности в децентрализираните агенции (без да се включват 
договорно наетите лица)..
Корепер възприе следния подход:

− агенции, работещи с нормален ритъм: няма увеличение, не се създават нови 
длъжности
− агенции, натоварени с нови задачи: увеличение, ограничено до 1,5 % максимум + 1/3 

от поисканите длъжности + приети самофинансиращи 
се длъжности

− агенции в начална фаза: увеличение, ограничено до 3/4 от дялове 1 и 2 + 3/4 от 
поисканите длъжности.

 Европейска агенция за околната среда
Агенцията трябва да изпълни допълнителни задачи, свързани с разпоредбите относно 
мониторинга и докладването по отношение на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда (качество на въздуха) и на климата, както и някои от допълнителните 
изисквания, свързани с пакета от мерки в областта на климата и енергетиката, 
поставени от държавите-членки и от Комисията (като мерки по отношение на СО2 и 
автомобилите). 

По тази причина Комисията предложи увеличение от 2,82 % от бюджетните средства 
(при отчитане на целевите приходи, произтичащи от излишъци от предходните две 
години) и две допълнителни длъжности. 

 Европейска агенция по химикалите 
Проектобюджетът не предвижда финансови вноски за агенцията през 2012 г.

Необходимо е обаче да се отчетат новите задачи, произтичащи от законодателството в 
областта на биоцидите и износа и вноса на опасни химикали („предварително 
обосновано съгласие − „PIC“). Що се отнася до биоцидите (бюджетни редове 07 03 60 
01 и 07 03 60 02), предвидените от законодателния орган задачи на Европейската 
агенция по химикалите (ECHA) във връзка с тях бяха разширени значително спрямо 
първоначалното предложение на Комисията (COM(2009)267) и се очакват в общата 
позиция на Съвета по този въпрос. На този етап сумите, поискани за 2012 г. в 
проектобюджета, отразяват прогнозите, включени в първоначалната законодателна 
финансова обосновка, внесена от Комисията през 2009 г. След приемане на общата 
позиция на Съвета и в зависимост от обхвата на задачите в областта на биоцидите, 
които в крайна сметка ще бъдат възложени на агенцията, Комисията трябва да 
представи съобщение относно тази обща позиция заедно с преразгледана законодателна 
финансова обосновка, отразяваща надлежно допълнителните отговорности и 
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очакваните количествено определени резултати. Следователно Комисията следва да 
коригира съответно средствата, необходими за бюджета за 2012 г. по отношение на 
персонала на ECHA и вноската от бюджета на ЕС, своевременно в хода на годишната 
бюджетна процедура. Що се отнася до износа и вноса на опасни химикали, 
предложението на Комисията за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 689/2008 цели 
този регламент да бъде приведен в съответствие със законодателството относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на химикали и ще доведе до участието 
на Европейската агенция по химикалите в извършването на т.нар. дейности по 
предварително обосновано съгласие. Предложението на Комисията се очаква да бъде 
представено през второто тримесечие на 2011 г. (бюджетни редове 07 03 70 01 и 07 03 
70 02).

 Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията
 Субсидията на ЕС, приета от Комисията, възлиза на 57,3 милиона евро, като тази сума 
е с 1,4 милиона евро по-малка от исканата от Европейския център за профилактика и 
контрол на заболяванията (ECDC), но съответства на прилагането на правилото на 
Комисията. ECDC не изисква увеличение на персонала.

 Европейски орган за безопасност на храните 
Субсидията на ЕС, приета от Комисията, възлиза на 77,121 милиона евро (включително 
целеви приходи от предходни години). Тази сума представлява общо увеличение от 2 % 
в сравнение с 2011 г., като въпреки това представлява намаление от 0,37 милиона евро 
в сравнение с искането на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). ЕОБХ 
не изисква увеличение на персонала.

 Европейска агенция по лекарствата
 Общият проектобюджет за 2012 г., изискван от Европейската агенция по лекарствата 
(EMA), възлиза на 238, 4 милиона евро, включително приходи от такси в размер на 
171,2 милиона евро. Следователно вноската от ЕС, изисквана от EMA, възлиза на 57,1 
милиона евро, включително целеви приходи в размер на 9,8 милиона евро. От тази сума 
17,8 милиона евро са предвидени за новите потребности по отношение на Регламента 
относно фармакологичната бдителност. Трябва да бъдат предвидени допълнителни 
длъжности във връзка с прилагането. При все това поради промени в задачите, които 
трябва да бъдат изпълнявани, тези прогнози относно фармакологичната бдителност не 
съответстват на първоначалната финансова обосновка, одобрена от Комисията, в която 
се посочват 23 допълнителни членове на персонала. Също така се предвижда 
допълнителните разходи да бъдат покрити с такси. Тези такси няма да влязат в сила на 
1 юли 2012 г. и следователно разходите трябва да бъдат покрити от ЕС. Комисията 
обаче реши, че не е възможно да се увеличи вноската на EMA по отношение на 
фармакологичната бдителност без Комисията да приеме преразгледана финансова 
обосновка, която да бъде одобрена от Парламента и Съвета. Когато тази нова 
финансова обосновка бъде одобрена, Комисията ще внесе предложение за коригиране 
на бюджета за 2012 г. Следователно проектобюджетът, приет от Комисията, увеличава 
щатното разписание на EMA с 23 длъжности, както е планирано в първоначалната 
финансова обосновка. 


