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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. отбелязва политическото споразумение относно многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2014-2020 г .  от 27 юни 2013 г., което ще даде 
възможност за продължаване на финансирането на политиката, с акцент върху 
новите приоритети, с оглед постигане на целите на стратегията „ЕС 2020”; 
изразява убеждението си, че високото равнище на защита на околната среда в 
Европейския съюз, здравето като предпоставка за икономически просперитет, 
безопасността на храните и фуражите и механизмите за защита срещу природни 
и предизвикани от човека бедствия представляват основна ценност за всички 
европейски граждани;

2. напълно осъзнава факта, че политиките и финансовите инструменти, за които 
отговаря тази комисия, не са толкова значими и не получават толкова внимание, 
колкото някои други програми и фондове; следователно е предупреждаван да не 
приема по-нататъшно намаляване на финансирането за програми и бюджетни 
редове, тъй като последиците от това ще са непоносими; призовава по-
специално държавите членки и регионите да разглеждат въвеждането на 
екологосъобразни и щадящи климата политики, действия и проекти като 
възможност за стимулиране на икономическия растеж, а не като бреме;

3. в общи линии привлича вниманието върху проектобюджета за 2014 г., като 
предлага 142 467,6 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети 
задължения, което представлява намаление с 6% в сравнение с бюджета за 2013 
г.; освен това подчертава, че са предвидени 136 065,8 милиона евро под формата 
на бюджетни кредити за плащания, което представлява намаление с 5,8% в 
сравнение с 2013 г.; също така подчертава, че от бюджетните кредити за 
плащания са предвидени само  10 700 милиона евро за покриване на 
задълженията по новите програми, а за неизпълнените задължения за плащания 
са предвидени 70 700 милиона евро; 

4. изразява загриженост за това, че при недостатъчни плащания Комисията може 
да реши да не използва напълно бюджетните кредити за поети задължения, 
което ще противоречи на нееднократно поемания от Парламента ангажимент за 
опазване на околната среда, здраве, безопасност на храните и на фуражите; 
освен това заключава, че непревеждането на дължимите плащания ще накърни 
репутацията на Съюза, като бенефициентите по съответните програми няма да 
получат своите плащания; 

5. отбелязва, че програмата LIFE представлява 0,28% от целия проектобюджет за 
2014 г. и 0,68% от бюджетните кредити по функция 2 (под формата на поети 
задължения); посочва, че увеличаването на финансирането за програмата LIFE в 
сравнение с 2013 г. трябва да се разглежда в контекста на разширения обхват на 
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програмата, включително всички действия, свързани с изменението на климата; 
в тази връзка признава, че дял 34 е създаден единствено под ръководството на 
ГД „Действия по климата“;

6. подкрепя насочването на вниманието към европейските региони, които са 
въвели интегриран и щадящ климата подход в областта на транспорта, околната 
среда, енергетиката и отпадъците; предлага веднъж на всеки пет години 
Комисията да присъжда награда за регионите, които изпълняват целите и 
полагат съответни усилия;

7. счита, че програмата за обществено здраве, чийто дял от бюджетните кредити за 
поети задължения в проектобюджета за 2014 г. е 0,04%, не отразява напълно 
значението на здравето като ценност и като предпоставка за насърчаване на 
растежа, също и във връзка с трансграничните заплахи за здравето;

8. припомня, че програмата „Хоризонт 2020” ще допринесе за постигане на целите, 
за които отговаря тази комисия, чрез изследователски проекти в областта на 
климата, здравеопазването и околната среда; потвърждава ангажимента си да 
следи за привеждане на проектите в съответствие с респективните цели и 
напредъка по изпълнението; 

9. счита, че трябва да се отбележи, че съответните дялове от функции 2 и 3 в 
проектобюджета за 2014 г .  или увеличенията/намаленията по съответните 
функции, извършени от Комисията и Съвета в хода на процедурата по 
договаряне на МФР, трябва да се разглеждат като илюзия, защото, например, 
глава 17 04 „Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и 
хуманно отношение към тях, растителна защита” беше преместена от функция 2 
във функция 3;

10. подчертава успешното изпълнение на някои програми или части от програми на 
Съюза от страна на изпълнителни агенции; посочва, че в бъдеще 
Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, 
ще отговаря за изпълнението на програмата за здравеопазване, а също така се 
предвижда и части от новата програма LIFE да се реализират от Изпълнителната 
агенция за конкурентоспособност и иновации; подчертава обаче, че 
делегирането на отговорности и командироването на служители на Комисията в 
изпълнителните агенции става за сметка на оперативните бюджетни кредити по 
програмите, като същевременно административните задължения на Комисията 
намаляват; 

11. подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са ценни 
инструменти за започване на нови дейности и политики; отново посочва 
успешната реализация в миналото на множество идеи на тази комисия; 
следователно ще продължи да използва тези инструменти; насърчава пълното 
използване на наличните резерви по всяка позиция;

12. счита, че децентрализираните агенции трябва да допринасят по справедлив 
начин за намаляване на разходите, по подобие на някои други институции; 
отбелязва, че засиленото сътрудничество между агенциите и трайната 
ангажираност за повишаване на ефективността вече доведоха до по-добро 
разходване и използване на средствата; все пак изразява сериозна загриженост 
относно подхода на Комисията спрямо децентрализираните агенции, защото 
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наложените им съкращения, особено в областта на човешките ресурси, са 
несправедливи и непропорционални в сравнение с някои други институции на 
Съюза; няма да допусне увеличаването на персонала в някои агенции или в 
новосъздадените агенции да се компенсира със съкращения в други агенции, с 
цел постигане на общо намаление на персонала с 2 % за всички агенции, докато 
например Комисията (включително и Хърватия) предлага за себе си намаление 
на персонала само с 0,1 %; изразява своята решителност за връщане към 
целесъобразна оценка на съответните потребности на всяка агенция, като всеки 
случай се разглежда поотделно; 

13. отбелязва, че Европейският център за профилактика и контрол върху 
заболяванията и Европейската агенция за околната среда са много стабилни 
структури и на този етап нямат много допълнителни задачи, както и че съгласно 
подхода на Комисията за тях е предвидено съкращение на персонала с 2 %;

14. осъзнава, че чрез преразглеждането на регламента REACH се предвижда на 
Европейската агенция по химикалите (ECHA) да бъдат възложени множество 
нови задачи, например във връзка с увеличената подкрепа за МСП или 
идентифицирането на химични вещества, пораждащи сериозно безпокойство; 
изразява загриженост за това, че проектобюджетът за 2014 г. предвижда за 
дейностите по регламентите REACH и CLP съкращение на повече от 2 % от 
служителите (което се равнява на съкращение на 10 длъжности); също така 
отбелязва, че съгласно съобщението на Комисията изплащането на пълна 
субсидия на Агенцията като принос за Европейското училище от тип II по 
функция 5 не включва дейностите по регламентите REACH и CLP, като 
Агенцията трябва да се погрижи сама за плащанията; счита, че този подход е 
недопустим, тъй като ECHA не може да включи тези разходи в съответния 
Регламент относно таксите;

15. отбелязва допълнителните искания, представени от Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ), като например извършването на анализ на 
риска за околната среда, с цел да се отговори на очакванията на обществото за 
повече прозрачност и да се гарантира независимостта на дадените становища; 
информиран е, че ЕОБХ бе планирал да интернализира някои експертни знания, 
за да гарантира възможно най-голяма независимост, но се наложи да изостави 
тези планове поради съкращаване на 7 работни места, вместо допустимото 
съкращение на 4 работни места;

16. подчертава, че Европейската агенция по лекарствата е една от агенциите, които 
работят в тясна връзка с промишлеността, като през последните три години тя не 
е получила нито едно допълнително работно място за прилагането на 
законодателството относно фармакологичната бдителност, което води до 
забавяне на обработката на досиетата; не приема подхода на Комисията в това 
отношение, нито предвижданото съкращение на персонала с 2 % (което 
представлява съкращение на 12 работни места), като това се отнася за целия 
персонал на Агенцията, а 5/6 от персонала се финансира чрез събирането на 
такси;

17. принципно не е убеден, че възлагането на услуги на външни изпълнители с цел 
намаляване на персонала в щатните разписания ще е икономически по-
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ефективно в дългосрочен план, тъй като доставчиците на услуги трябва да се 
контролират и да им се дават насоки, като същевременно се осигури печалба.


