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Проектоизменение 6113 === ENVI/6113 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 02 03 03 — Европейска агенция по химикалите — законодателство по отношение на 
химикалите

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000

Резерви

Общо 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6144 === ENVI/6144 ===

Внесено от Benedek Jávor, Bas Eickhout, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 05 03 01 01 — СЕП (Схема за единно плащане)

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

05 03 01 01
28 342 000 

000
28 342 000 

000
79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000

Резерви

Общо
28 342 000 

000
28 342 000 

000
79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000

Забележки:

Текстът се изменя, както следва:

Бюджетните кредити не следва да се използват за подпомагане на развъждането или 
отглеждането на бикове, които се използват за смъртоносни борбиТози бюджетен кредит е 
предназначен за покриване на неизплатени разходи по схемата за единно плащане в съответствие с 
бикове.дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 и дял ІІІ от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Обосновка:

В Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели (Директива 
98/58/ЕО на Съвета), се посочва, че на тези животни не следва да се причинява болка, нараняване, 
страх или страдание. Тези условия определено не са изпълнени, когато биковете се използват за 
смъртоносни борби с бикове. По тази причина за тези бикове следва да не може да се получават 
преки помощи от ОСП. Комисията следва да докладва за мерките, които е предприела в качеството 
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си на пазител на Договорите с цел спазване на конвенцията.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6106 === ENVI/6106 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 07 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 
политиката „Околна среда“

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 01 01 46 899 882 46 899 882 44 844 282 44 844 282 44 593 071 44 593 071 251 211 251 211 44 844 282 44 844 282

Резерви

Общо 46 899 882 46 899 882 44 844 282 44 844 282 44 593 071 44 593 071 251 211 251 211 44 844 282 44 844 282

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6143 === ENVI/6143 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 07 01 02 01 — Външен персонал

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 01 02 01 3 686 304 3 686 304 3 557 474 3 557 474 3 528 507 3 528 507 28 967 28 967 3 557 474 3 557 474

Резерви

Общо 3 686 304 3 686 304 3 557 474 3 557 474 3 528 507 3 528 507 28 967 28 967 3 557 474 3 557 474

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6114 === ENVI/6114 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Позиция 07 01 04 01 — Разходи за подкрепа за Програмата за околната среда и действията по 
климата (LIFE) — подпрограма за околна среда

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 01 04 01 1 594 520 1 594 520 1 600 000 1 600 000 1 568 000 1 568 000 32 000 32 000 1 600 000 1 600 000

Резерви

Общо 1 594 520 1 594 520 1 600 000 1 600 000 1 568 000 1 568 000 32 000 32 000 1 600 000 1 600 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6145 === ENVI/6145 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 07 01 06 01 — Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — Вноска от LIFE

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 01 06 01 5 608 850 5 608 850 4 471 642 4 471 642 4 382 209 4 382 209 89 433 89 433 4 471 642 4 471 642

Резерви

Общо 5 608 850 5 608 850 4 471 642 4 471 642 4 382 209 4 382 209 89 433 89 433 4 471 642 4 471 642

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6116 === ENVI/6116 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 07 02 01 — Принос за преминаване към по-екологосъобразна икономика с по-ефективно 
използване на ресурсите и за разработване и прилагане на политиката и законодателството на Съюза 
в областта на околната среда

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 01 120 670 000 29 371 242 128 831 000 49 000 000 128 700 000 48 510 000 131 000 490 000 128 831 000 49 000 000

Резерви

Общо 120 670 000 29 371 242 128 831 000 49 000 000 128 700 000 48 510 000 131 000 490 000 128 831 000 49 000 000

Обосновка:
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Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6115 === ENVI/6115 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 07 02 02 — Спиране и обръщане процеса на загуба на биологично разнообразие

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 02 147 832 750 39 021 354 157 206 000 49 000 000 157 206 000 48 510 000 490 000 157 206 000 49 000 000

Резерви

Общо 147 832 750 39 021 354 157 206 000 49 000 000 157 206 000 48 510 000 490 000 157 206 000 49 000 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6117 === ENVI/6117 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Karin Kadenbach, Benedek Jávor, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 07 02 03 — Подкрепа за по-добро управление, свързано с околната среда, и по-добра 
информация на всички равнища

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 03 51 493 000 15 524 553 55 683 358 40 000 000 55 683 358 39 600 000 400 000 55 683 358 40 000 000

Резерви

Общо 51 493 000 15 524 553 55 683 358 40 000 000 55 683 358 39 600 000 400 000 55 683 358 40 000 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6118 === ENVI/6118 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Karin Kadenbach, Benedek Jávor, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Статия 07 02 04 — Вноски по многостранни и международни споразумения в областта на околната 
среда

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 04 3 600 000 3 235 347 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 415 000 585 000 4 000 000 4 000 000

Резерви

Общо 3 600 000 3 235 347 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 415 000 585 000 4 000 000 4 000 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6119 === ENVI/6119 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 07 02 06 — Европейска агенция за околната среда

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 06 34 886 366 34 886 366 35 556 854 35 556 854 35 516 625 35 516 625 40 229 40 229 35 556 854 35 556 854

Резерви

Общо 34 886 366 34 886 366 35 556 854 35 556 854 35 516 625 35 516 625 40 229 40 229 35 556 854 35 556 854

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6102 === ENVI/6102 ===

Внесено от Ian Duncan, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 07 02 77 30
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Протоколи за създаването на схеми за оценка на екологосъобразна 
инфраструктура в ЕС

Забележки:
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Добавя се следният текст:

Няколко национални и регионални инициативи се опитват да подобрят екологосъобразната 
инфраструктура (ЕИ) в светлината на стратегия за екологосъобразната инфраструктура на 
ЕС (май 2013 г.) и като признание на ролята, която ЕИ играе за изпълнението на Стратегията 
на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., която изисква възстановяването на най-малко 
15% от екосистемите във влошено състояние. Един от най-ефективните начини за 
изграждането на градска ЕИ е посредством градоустройството, но субектите, извършващи 
планирането изискват основани на доказателства инструменти за оценка и най-добри 
практики в областта на ЕИ в помощ на вземането на решения. Този подготвителен проект ще 
разработи протоколи за създаването на специфични по регион/град схеми за оценка на ЕИ, с 
конкретната цел да спомогнат за смекчаване на последствията от изменението на климата в 
градовете.

Целта на проекта е следователно да разработи протоколи за насърчаване на създаването, 
ръководството и управлението на екологосъобразна инфраструктура. Една вторична цел да се 
проучи потенциалната роля на ЕИ като катализатор за ангажираност за повишена 
урбанистична устойчивост в поредица от контексти (в рамките на общности и организации) в 
различни градски социалноикономически, климатични и културни среди.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298,

26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Проектът ще разработи общ набор от показатели за измерване на успеха на проектите за 
екологосъобразна инфраструктура в цяла Европа.

Въпреки че са разработени инструменти въз основата на проучвания на отделни случаи на местно 
равнище относно това по какъв начин да се измерва множественото предлагане на екосистемни 
услуги, такива инструменти не се прилагат и не са приети за целите на местното планиране в 
европейски мащаб.

Чрез свързването нс градове от цяла Европа, ние можем да вземаме по-добри решения при 
планирането на инвестиции в екологосъобразна инфраструктура.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6104 === ENVI/6104 ===

Внесено от Jadwiga Wiśniewska, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 07 02 77 30
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
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Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Подземна газификация на въглища

Забележки:

Добавя се следният текст:

Подземната газификация на въглищата е нова и обещаваща технология с потенциал да 
допринесе за бъдещата енергийна сигурност на ЕС, като едновременно с това свежда до 
минимум въздействието от добива на въглища върху околната среда. Нещо повече, тя може да 
послужи и за добив на тези залежи от въглища, които са недостижими чрез традиционни 
технологии. Полученият по този метод газ би могъл да се използва както за гориво за 
електрически централи и в транспорта, така и за ключов продукт за химическата 
промишленост. По принцип подземната газификация на въглищата ще намали значително 
въглеродните емисии, тъй като се елиминират всички емисии, свързани с традиционния добив 
и транспорта на въглищата. Тя също така се характеризира с висока енергийна ефективност. 
При все че някои нейни свързани с околната среда аспекти все още трябва да бъдат проучени 
докрай, технологията има потенциал да допринесе за политическите цели на Европейския 
съюз както в областта на енергетиката, така и в областта на околната среда. Целта на 
пилотния проект би била да се оцени въздействието на подземната газификация на въглищата 
върху водните басейни и евентуалната сеизмичност в резултат от този метод.

Този двугодишен пилотен проект, който може да стане подготвително действие, би имал общ 
бюджет от 1 милион евро.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Подземната газификация на въглищата може евентуално да помогне за постигането на няколко 
политически цели на ЕС: намаляване на емисиите от добив на изкопаеми горива, повишаване на 
енергийната сигурност и подобряване на ефективността на ресурсите. Тя може също да помогне за 
осигуряване на работни места в региони, засегнати от програмата на ЕС за намаляване на емисиите 
на въглерод. Следователно тя е от жизненоважно значение предвид предстоящите 
предизвикателства, които ще трябва да бъдат посрещнати при спазване на принципа на солидарност.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6105 === ENVI/6105 ===

Внесено от Herbert Dorfmann, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 07 02 77 30
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума
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Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 77 30 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Резерви

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Подобряване на устойчивото развитие на планинското земеделие във 
високо развитите райони на Алпите

Забележки:

Добавя се следният текст:

Пилотният проект има за цел конкретно: 1) оценяване на равнището на риск от разпръскване 
на продукти за защита на растенията (пестициди) при подход на обхващане на цялата площ, 
2) засилване на подход на участието за набелязване на решения чрез ангажирането на всички 
заинтересовани лица, 3) разработване и утвърждаване на конкретно адаптирани стратегии за 
смекчаване за намаляване на замърсяването на нецелевите площи, и 4) улесняване на програми 
за информиране и повишаване на осведомеността за широката общественост. Очаква се 
пилотният проект по косвен път да окаже благоприятно въздействие върху здравето на 
хората и на околната среда, както и върху конкурентоспособността на планинското 
земеделие. 

Пилотният проект следва да приложи модели, инструменти и подходи, които могат да бъдат 
повторени в други региони на ЕС/ при други култури в Европа, където съществува подобна 
ситуация.

Във високо развитите части на Алпите се ускоряват социалните, икономическите и 
екологичните промени. Планинските региони имат местно и световно значение. Те 
предоставят ресурси за половината от човечеството, в т.ч. вода, енергия, храна и 
туристически дестинации. Стръмните им склонове и острите наклони ги превръщат във 
високо диверсифицирани, но крехки екосистеми, които се използват за природни ресурси, 
селскостопанско производство и развлекателни дейности. От друга страна глобализацията 
засилва маргинализирането на планинските общности и намалява конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор. При все това селското стопанство продължава да играе 
жизненоважна роля в опазването на природната и културната среда. Алпийското земеделие е 
засилило многофункционалната си роля като доставчик на микс от частни стоки и публични 
услуги, повечето от тях ключови за сектора на туризма. Поради това в някои алпийски зони 
съществуват едновременно интензивно производство на висококачествени плодове и грозде, 
биологично селско стопанство, жилищни райони и туристическа дейност. 

Съвременното интензивно земеделие все още зависи от синтетични химически продукти за 
защита на растенията за постигането на високо качество и високо равнище на производство.
Въпреки че в ЕС съществува строго регламентиране на продуктите за защита на растенията 
и селскостопанските производители масово прилагат интегрирано управление на вредители и 
се търсят решения за предотвратяване на разнасянето на пестициди, в планинските райони, 
поради тяхната орография, движението на прах или капчици от пестициди във въздуха се 
повлиява допълнително от планинския бриз и въздушните течения нагоре от долините. Това 
понякога води до нежелано замърсяване на нецелеви площи с продукти за защита на 
растенията, с всички свързани с това проблеми (напр. замърсяване на биологични стопанства). 
По темата съществува много малко информация и решенията за предотвратяване на 
проблемите трябва да бъдат приспособени към специфичните социално-икономически и 
екологически условия на региона. 

* Новаторският аспект на този пилотен проект е подходът на обхващане на цялата площ, 
използването на иновативни модели и методи на анализ, както и дейностите на участие, с 
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които всички заинтересовани лица се ангажират с разработването на споделено решение. Той 
следва да включи силно иновативни технически мерки и социално-икономически решения, 
които разглеждат предизвикателствата пред многофункционалното селско стопанство, 
типично за Алпите, и в частност:

* Оценяване на действителния риск от разнасяне на продукти за защита на растенията и от 
замърсяване чрез използване на интернет-базирани географски информационни системи (уеб-
ГИС) за производството на широко картово покритие за моделиране на дисперсията на въздуха 
с цел предвиждане на динамиката на праха или капчиците от пестициди при подход на 
обхващане на цялата площ (т.е. чрез използването на иновативни технологии като дрони, 
дистанционно наблюдение и др.), като се комбинират земеползване, цифров терен, фенология 
на културите и използване на пестициди. Системите за моделиране следва да бъдат 
валидирани чрез анализи на остатъчните вещества от пестициди в представителни извадки. 

* Идентифициране на специфични зони на интервенция (от нискорискови до високорискови) и 
конкретно изработени комбинации от различни решения за постигане на специфичната цел за 
съответната зона при подход с множество участници, включващ всички заинтересовани лица 
и отчитащ социално-икономическото и екологичното въздействие: зони в близост до 
конкретни площи (Директива 128/2009), буферни зони, зони с намалено местно разнасяне, 
площи за намаляване на разнасянето на дълги разстояния, други зони за намаляване на 
използването на пестициди. В проучването ще бъдат включени и решения на производители на 
биологични продукти.

* Провеждане на прототипни проучвания на въздействието от решенията, избрани за всяка 
цел. Например в буферните зони решенията биха могли да бъдат бариери с устойчиви 
растителни видове, ивици от храсти, екологични инфраструктури и др. В площи с намалено 
местно разнасяне или разнасяне на дълги разстояния биха могли да се комбинират естествени 
или изкуствени бариери за намаляване на разнасянето на пестициди, дюзи, които не 
позволяват разнасяне, колонни и тунелни пръскачки, архитектура на растенията, 
противодъждовни мрежи и диверсифициране на културите. Ще бъдат включени и някои вече 
налични инструменти за намаляване на използването на пестициди (решения за интегрирано 
управление на вредители като напр. устойчиви видове, биологически алтернативи, системи за 
подпомагане на вземането на решения и др.) 

* Оценяване на краткосрочните и средносрочните социално-икономически и екологически 
въздействия на комбинираните решения за всяка цел при сценарии и прогнози за цялата площ.

За тази цел пилотният проект ще приложи експериментален подход и ще: мобилизира и 
ангажира всички заинтересовани лица в процеса на идентифициране на оптимални решения, 

* Ще създаде партньорства между местни конвенционални и биологични селскостопански 
производители, жители, туристически оператори, местни администратори, индустрии, 
произвеждащи продукти и инструменти за защита на растенията, и търговци на хранителни 
стоки, за да бъдат разгледани предизвикателствата пред високо развитите планински райони 
и да бъдат сведени до минимум конфликтите между различните участници,

* Ще проведе срещи, публични обсъждания, кръгли маси и др. за изработване по метода на 
участието на решения, които обръщат внимание на предизвикателствата на регионално и 
общинско равнище,

* Ще установи транснационални партньорства за изпълнение на комбинираните решения, 

* Ще предостави точна и балансирана информация относно пестицидите за широката 
общественост,

* Ще улесни прилагането на практика на Директива 128/2009 (Директива относно 
устойчивото използване на пестицидите),

Пилотният проект следва да включи аналитична работа (основана на участието оценка на 
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изходното ниво на риска и разработване на стратегия, оценки за осъществимост, фокус групи 
със заинтересованите лица), организационна работа (координационна дейност за подготовка и 
предоставяне на техническа помощ за прототипните проучвания), установяване на 
пространства за учене (ден на отворени врати за производителите и съветниците, учебни 
семинари, представяне пред обществеността, сътрудничество между производителите и 
промишлеността и др.). Той също така ще насърчи транс-секторни и транснационални 
партньорства и иновации между производителите и търговците на храни с цел насърчаване на 
подходи на устойчиво производство на храни.

Очаква се пилотният проект да засили конкурентоспособността на сектора на планинското 
земеделие и едновременно с това да запази екологическия и свързания с биологичното 
разнообразие природен капитал, да улесни съвместното съществуване на конвенционално и 
биологично земеделие, жилищни и туристически райони. 

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Пилотният проект има за цел да подобри устойчивостта на защитата на растенията в модерното 
земеделие в Алпите, особено там, където съществуват едновременно интензивно земеделие, 
биологично производство, жилищни и туристически райони. Особеното положение на Алпите 
вследствие на съвместното съществуване в близко съседство на различно земеползване изисква 
цялостен подход, който включва силно иновативни технически мерки, комбинирани със социално-
икономически решения, разработени по метод на участието при ангажиране на жители, биологични и 
конвенционални селскостопански производители, съветници, изследователи, туристически 
оператори и др.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6138 === ENVI/6138 ===

Внесено от Sirpa Pietikäinen, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 07 02 77 30
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

07 02 77 30 500 000 250 000 500 000 250 000

Резерви

Общо 500 000 250 000 500 000 250 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — BALEX: Ефективно многостепенно управление и прилагане в региона на 
Балтийско море чрез изследвания и обучение в областта на правото

Забележки:

Добавя се следният текст:

Пилотният проект BALEX има за цел установяването на център за изследвания и обучение в 
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областта на правото със специално внимание към въпроси от значение за региона на 
Балтийско море. Целта му е да подкрепи ефективното многостепенно управление и прилагане в 
региона на Балтийско море чрез изграждане на правен капацитет. Вече са предприети първите 
стъпки към установяването на BALEX и превръщането му в напълно действащ регионален 
център, достигащ далеч извън академичната общност.

Регионът на Балтийско море е уникален в много отношения — поради своите географски и 
климатични условия и екологически предизвикателства, но също така и поради 
икономическите и политическите характеристики и управленските структури. Това е може 
би най-силно регулираното и администрирано море в света. През последните десетилетия 
регионът претърпя значителни промени — чрез променените политически пейзаж и 
икономическо развитие в региона и чрез разширяването и засилената дейност на Европейския 
съюз. Положението със сигурността в региона също непрекъснато се променя, в допълнение 
към екологическите предизвикателства пред благосъстоянието и конкурентоспособността ни. 
Всички тези особености пораждат правни въпроси, които също са уникални за региона, но не са 
били изследвани задълбочено.

BALEX се стреми да запълни тази празнина. Това е единствената съществуваща инициатива в 
региона на Балтийско море, която систематично се фокусира върху регионалното 
сътрудничество и развитие от правна гледна точка. BALEX подчертава, че въпросите, 
свързани с многостепенното регулиране в региона на Балтийско море, заслужават подходящ 
анализ не само поради техния научен интерес, който е значителен, но и от гледна точка на 
практическото им значение за ефективното управление в региона.

Ключовите задачи на BALEX засягат три различни типа дейности: 1) изследвания и работа в 
мрежа, 2) образование и обучение и 3) приложни проекти и други дейности, с които 
изследванията да придобият практическо значение.

1. Създаване на международна научноизследователска среда на високо равнище по въпросите на 
правния анализ на региона на Балтийско море

Научноизследователският интерес на BALEX ще бъде изучаването на различни правни 
тенденции от значение за региона на Балтийско море. Това неминуемо ще подчертае 
взаимодействието и взаимозависимостта на различните нива на нормите (международно 
публично право, право на ЕС, национални, регионални и местни закони и наредби) сред цялата 
гама от правни дисциплини — от въпроси на класическото частно право като договорното 
право, собствеността и непозволеното увреждане, до въпроси на публичното право като 
околна среда, безопасност и сигурност. 

Изследванията в рамките на BALEX ще имат силен мултидисциплинарен характер и тесни 
връзки със сродните академични области, като например политически и административни 
науки, икономика, логистика, морска биология, география и т.н. Целта е да се провеждат 
изследвания, които са от значение както за изследователите, така и за лицата, вземащи 
решения. Въпреки множеството въпроси, които отговарят на тези критерии, в момента има 
много малко изследвания в тази област на правото, както беше посочено не на последно място 
от представители на регионални организации. 

BALEX ще анализира в подробности правното взаимодействие и взаимовръзката между 
слоевете на регулирането и по този начин ще подобри разбирането на това как работи 
многостепенното управление в региона — както изобщо, така и в специфични области. 
Типичен пример в областта на опазването на околната среда, който би могъл да има 
значителни последици на практика, би могло да бъде задълбоченото проучване на по-прецизен 
правен статут, съгласно националното и европейското законодателство, на Плана за действие 
за Балтийско море, приет от Хелзинкската комисия (HELCOM) през 2007 г. 

BALEX също ще анализира механизмите и отговорностите за осигуряване на съответствие и 
отчетност за различните участници в прилагането на множеството регулаторни слоеве. 
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Предизвикателствата, свързани с локализирането на отчетността, са особено забележими в 
правото в областта на околната среда, където международното законодателство и 
законодателството на ЕС са склонни да оставят все по-голямо право на преценка на 
държавите да решават как да постигат по-широките — и по-абстрактни — регулаторни 
цели. Новото поколение правила за опазване на морската среда в ЕС е еволюирало от 
специфично регулиране на отделните източници на замърсяване към интегриран подход с 
акцент върху по-широки екологични цели, които да бъдат постигнати в по-дългосрочен план, 
като например Рамковата директива за морска стратегия и неотдавнашната Директива 
относно морското пространствено планиране. 

Следователно BALEX ще предостави нов поглед върху тези правни измерения на 
многостепенното управление, а в по-дългосрочен план — ще разработи практически и 
ефективни регулаторни решения за региона на Балтийско море в подкрепа на областните и 
общинските органи в управлението и изпълнението. За тази цел BALEX ще сътрудничи с голям 
брой университети и заинтересовани лица в региона на Балтийско море за изграждане на 
международна научноизследователска среда на високо равнище, посредством мрежа от 
изследователи и гостуващи учени, но също така и чрез тясно сътрудничество и комуникиране, 
както и чрез практически инструменти като създаване на база данни на изследователите и 
ключови материали. Проектът също така ще насърчи академични полезни взаимодействия с 
партньори от мрежата и ще проучи възможността за осигуряване на безвъзмездна помощ за 
подкрепа на изследователски консорциуми, както и професионални възможности за 
студентите като различни видове стажове. BALEX ще се стреми да наема изследователи 
както от университетите, стартирали проекта, така и от сътрудничещи университети в 
чужбина. 

Излишно е да се споменава, че голяма част от изследването, проведено върху региона на 
Балтийско море, има пряко отношение и към други европейски морски региони. Поради това се 
очаква значимостта на проекта да надхвърли региона на Балтийско море. Работата в мрежа с 
партньори в други европейски морски региони, като например Северно море и Средиземно море, 
вече е започнала.

2. Преподаване на студентите как да свързват науката с изпълнението и обучаване на 
професионалисти за ефективно прилагане

Образованието и обучението по въпросите на многостепенното регулиране и управление в 
региона на Балтийско море е от голямо значение за ефективното управление в региона, както и 
за подкрепата за прилагането на стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско 
море. 

BALEX ще подкрепи правителствените и регионалните или местни държавни служители в 
изграждането на капацитет чрез обучението им по актуални предизвикателства и техните 
отговорности и възможности. В момента тези отговорности и възможности трудно могат 
да се открият в регулирането на равнище ЕС и дори държавите може да не са запознати с 
изпълнението на такава нормативна гъвкавост и може само да предават нормативната 
несигурност, надолу по административен ред, на регионите и местните органи, които често 
може да нямат капацитет и опит, за да се справят с такова право на преценка. BALEX ще 
отговори на това предизвикателство на липсата на умения чрез предлагане на обучение по 
прилагането на нови директиви и регламенти. 

BALEX също така ще предложи на своите студенти мултидисциплинарен поглед към 
управлението на региона на Балтийско море и ще свърже науката с вземането на решения и 
изпълнението чрез текущи и планирани събития. За тази цел BALEX ще учреди ежегодна 
лятна школа за напреднали студенти. Курсът ще се предлага в сътрудничество с широка гама 
университети в региона и ще бъде отворен за студенти и за държавни служители на 
правителството в региона и извън него. Курсът ще има силен мултидисциплинарен подход и на 
него ще бъдат канени да изнасят лекции най-добрите преподаватели и специалисти от целия 
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регион. Той ще бъде с продължителност 1-2 седмици през август, с начало през 2016 г., ако бъде 
предоставено финансиране. В по-дългосрочен план (2-4 години) BALEX ще се стреми да 
установи цялостна следдипломна програма (магистратура по право) по международните, 
европейските и националните аспекти на законодателството в региона на Балтийско море. 

3. Свързване на теорията с приложната употреба и подкрепа за европейската 
конкурентоспособност

BALEX се стреми да достигне извън академичната общност по много начини. Той ще играе 
активна роля в обществото, като участва в настоящи академични и обществени дискусии чрез 
присъствие на различни събития и съобщения в медиите. Той също така ще организира 
дискусии и семинари за експерти и обществеността. В тези дейности ще участват гостуващи 
учени и лектори от целия свят и те ще се провеждат из целия регион. 

BALEX ще представлява открит център за знания за информация по правни теми в региона, 
включително актуална електронна библиотека на законодателството в региона и връзки към 
съответните експерти във всички държави от региона на Балтийско море.

BALEX ще търси възможности за партньорство в проекти, които изучават и разработват 
решения на конкретни въпроси със значим правен компонент. Например BALEX ще се стреми 
да бъде активен партньор в приложни проекти като програмите INTERREG, свързани с 
региона на Балтийско море, когато това е възможно и уместно. 

BALEX ще подкрепи европейската конкурентоспособност, като засегне например въпросите за 
синия растеж в региона на Балтийско море и като подкрепи по-нататъшно въвеждане на 
екологични технологии и решения. Тези въпроси могат да включват изследвания и обучение за 
идентифициране на регулиране, което на практика спъва икономическия растеж, и търсене на 
начини за по-ефективно прилагане на законодателството на ЕС.

Чрез целенасочено и отворено разпространение BALEX ще разпространи своето знание и опит 
в сътрудничеството и обучението и до други европейски макрорегиони, като например 
Дунавския регион и Адриатическо-Йонийския регион, като по този начин даде възможност за 
споделяне на най-добри практики в рамките на европейските региони и отвори врати за 
евентуални сравнителни изследвания и съвместни проекти. 

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298,

26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

BALEX е единствената съществуваща инициатива в региона на Балтийско море, която систематично 
се фокусира върху регионалното сътрудничество и развитие от правна гледна точка. BALEX 
подчертава, че въпросите, свързани с многостепенното регулиране в региона на Балтийско море, 
заслужават подходящ анализ не само поради техния научен интерес, който е значителен, но и от 
гледна точка на практическото им значение за ефективното управление в региона. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6107 === ENVI/6107 ===

Внесено от Younous Omarjee, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 08 02 77 05
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

08 02 77 05 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Резерви

Общо 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:

Опис на видовете и местообитанията в най-отдалечените френски региони

Забележки:

Добавя се следният текст:

Програмата за координиране на информацията за околната среда (Corine) беше създадена от 
Комисията през 1991 г. с основна цел определяне и опазване на биотопите, борба със 
замърсяването на околната среда, картографиране на различните видове растителна покривка 
и запазване на природната среда. Създадената в резултат на програмата база данни 
впоследствие беше заменена от базата данни на Информационната система за природата на 
Европейския съюз (EUNIS), която съдържа опис на европейските местообитания (естествени, 
близки до естествените, изкуствени, сухоземни и водни) и служи като основа за 
законодателството на ЕС относно природата (Натура 2000). 

Този опис обаче не включва видовете и местообитанията, които се срещат в най-
отдалечените френски региони (Мартиника, Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион и Майот), 
всеки от които има своите изключително специфични биологични и екологични особености и 
изключително голям дял ендемични видове.

Целта на този пилотен проект е да се използват същите инструменти както при програмите 
Corine Biotope и EUNIS, за да се състави опис на видовете и местообитанията и на екологично 
чувствителните зони в тези региони, които се числят сред горещите точки на световното 
биологично разнообразие. Необходима е нова обща база данни от този вид, за да се установят 
евентуалните пропуски в знанията и да се предприемат необходимите действия за запазване 
на биотопа на тези региони, по подобие на предприетите за другите региони на ЕС действия.

Този подход, който вече доказа своята осъществимост и полезност в други региони на ЕС, 
представлява първа стъпка в посока към приемането на законодателство за запазване на 
биологичното разнообразие в най-отдалечените френски региони. Ще се извлекат ползи от 
всички възможни взаимодействия с извършената работа в рамките на подготвителното 
действие BEST.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Целта на настоящия пилотен проект е да се състави общ опис, който съдържа информация за 
видовете и местообитанията в най-отдалечените френски региони. Описът също така ще 
идентифицира екологично чувствителните зони в тези региони, които се числят сред горещите точки 
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на световното биологично разнообразие. Крайната цел е приемането и прилагането на 
законодателство за запазване на биотопа, по подобие на вече съществуващото за другите региони на 
ЕС законодателство.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6108 === ENVI/6108 ===

Внесено от Younous Omarjee, Stefan Eck, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните, Jeppe Kofod, Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 08 02 77 05
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

08 02 77 05 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Разработване на алтернативи на изпитванията върху животни

Забележки:

Добавя се следният текст:

Изпитванията върху животни се използват за целите на биомедицинските, токсикологичните 
и козметичните изследвания в Европа. В публикувания през 2008 г. Пети доклад на Комисията 
относно статистическите данни за броя на животните, използвани за опитни и други научни 
цели в държавите — членки на Европейския съюз, се посочва, че над 12,1 милиона животни се 
използват за такива цели в ЕС. Доказано е, че изпитванията върху животни невинаги са 
ефективно средство за проучване на заболяванията при човека или тяхното лечение. Няма 
достатъчно доказателства, че изпитванията върху животни играят ефективна роля при 
разработването на лечение за заболяванията при човека или при определянето на 
ефикасността и безвредността на лекарствените продукти. Нещо повече, това средство за 
оценка на безвредността и ефикасността на лекарствените продукти поражда сериозни 
проблеми от гледна точка на общественото здраве, тъй като страничните ефекти на 
лекарствата са четвъртата основна причина за смърт след сърдечните заболявания, раковите 
заболявания и инсултите. На последно място, доказано е, че тези изпитвания причиняват 
страдание и стрес на използваните животни. Предвид всички недостатъци на този 
ненадежден метод, настоящият пилотен проект цели да насърчи в рамките на Европейския 
съюз изследванията и разработването на алтернативи на изпитванията върху животни. 
Трябва да бъдат осигурени допълнителни ресурси, за да се насърчи разработването на 
алтернативни методи с цел първоначално да се намали броят на използваните животни и в 
крайна сметка да се прекрати тази практика изцяло. Пилотният проект ще разполага с 
бюджет от 1 милион евро за период от две години и ще позволи разработването и 
установяването на устойчиви алтернативни методи, проправяйки път за приемането на 
законодателство на ЕС за ограничаване или забрана на изпитванията върху животни.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
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приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Целта на този пилотен проект е да се разработят алтернативи на изпитванията върху животни, което 
е от съществено значение за засилването на ефективността на биомедицинските изследвания и 
прекратяването на страданията, които подобни изпитвания причиняват на животните.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6146 === ENVI/6146 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 
политиката „Здравеопазване и безопасност на храните“

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778

Резерви

Общо 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6141 === ENVI/6141 ===

Внесено от Kateřina Konečná, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 17 01 02 01 — Външен персонал

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Резерви

Общо 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Обосновка:

Запазване на бюджетния ред, сходно с вида му през 2015 г., с оглед на настоящите и бъдещите 
предизвикателства, пред които са изправени агенциите, и техните компетенции, които бяха 
разширени.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6147 === ENVI/6147 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
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безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 17 01 02 01 — Външен персонал

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

Резерви

Общо 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6120 === ENVI/6120 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 17 01 04 02 — Разходи за подкрепа на Третата програма за действие на Съюза в областта на 
здравето (2014—2020 г.)

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 01 04 02 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Резерви

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6121 === ENVI/6121 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 17 01 04 03 — Разходи за подкрепа в областите безопасност на храните и фуражите, здраве 
на животните, хуманно отношение към животните и здраве на растенията

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Резерви

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000
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Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6122 === ENVI/6122 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 03 01 — Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.)

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Резерви

Общо 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6140 === ENVI/6140 ===

Внесено от Kateřina Konečná, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 03 10 — Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Резерви

Общо 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Обосновка:

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) разработва 
съществена роля в рамките на обхвата на своите компетенции. Тъй като последните бяха разширени, 
ние предлагаме на ECDC да бъдат разпределени същото равнище на бюджетни кредити за поети 
задължения и за плащания, с каквито е разполагал в бюджета на ЕС за 2015 г., в съответствие с 
искането на самата агенция.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6139 === ENVI/6139 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Статия 17 03 11 — Европейски орган за безопасност на храните

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 200 000 269 780 76 444 000 76 275 000

Резерви

Общо 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 200 000 269 780 76 444 000 76 275 000

Забележки:

След параграф:

Възстановените суми в съответствие с член 20 от Делегиран .......... позиция 6 6 0 0 от Общата 
приходна част на бюджета.

Текстът се изменя, както следва:

Вноската на Съюза за 2016 г. възлиза на общо 77 333 00077 094 220 EUR. Към вписаната в бюджета 
сума от 76 244 000в размер на 76 005 220 EUR се добавя сума в размер на 1 089 000 EUR от 
възстановяването на излишъка.излишък.

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета и добавяне на 200 000 за разходи за персонал. Европейският 
орган за безопасност на храните (ЕОБХ) играе ключова роля в предоставянето на оценка на риска по 
отношение на безопасността на храните и фуражите в ЕС. ЕОБХ има задължението да предоставя 
независими научни консултации относно съществуващи и новопояввяващи се рискове и следва да 
разполага с полагащите се ресурси за изпълнение на всички негови задачи. Допълнителните ресурси 
следва да бъдат специфично разпределени за увеличаване на персонал в областта на оценката на 
потенциалните рискове от ГМО върху здравето и околната среда, включително във връзка с 
предвижданите промени в съответното законодателство.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6123 === ENVI/6123 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Pilar Ayuso, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 03 11 — Европейски орган за безопасност на храните

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

Резерви

Общо 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6148 === ENVI/6148 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
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безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 03 13 — Международни споразумения и членство в международни организации в 
областта на общественото здраве и борбата с тютюнопушенето

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 13 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

Резерви

Общо 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6109 === ENVI/6109 ===

Внесено от Bolesław G. Piecha, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 20
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 77 20 170 000 85 000 170 000 85 000

Резерви

Общо 170 000 85 000 170 000 85 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Създаване на регистър на редките вродени малформации (като част от 
регистъра на редките заболявания) с използването на структурата, организацията и опита на 
Полския регистър на вродените малформации.

Забележки:

Добавя се следният текст:

Редките заболявания (85% от които са генетични) са животозастрашаващи или хронични 
инвалидизиращи заболявания със слабо разпространение (под 5 случая на 10 000 души). Счита 
се, че днес съществуват между 5000 и 8000 различни редки заболявания, засягащи между 6% и 
8% от цялото население (между 27 и 36 милиона души в ЕС). 

Приблизително 20-25% от редките заболявания са редки вродени малформации (отделни или 
множествени, включително малформативни синдроми). 

Европейска служба за наблюдение на вродените аномалии (EUROCAT) понастоящем е 
прехвърлила своите бази данни и административни структури на Съвместния 
изследователски център в Испра, където се помещава Платформата за редки заболявания. При 
все това разширяването на регистъра на аномалиите в регистър на редките вродени 
малформации (отделни и множествени, включително малформативни синдроми) изисква 
специални действия и събиране на допълнителна информация. Това трябва да се направи на 
национално равнище и за тази цел са необходими допълнителни ресурси. Цел на 
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пилотния проект: Да се създаде Полски регистър на редките вродени малформации (като част 
от регистъра на редките заболявания), използвайки структурата, организацията и опита на 
Полския регистър на вродените малформации. Ако бъде успешен, този модел може да се 
приложи и в други страни от ЕС.

Проектът би допълнил изработването от Съвместния изследователски център на ГД 
„Здравеопазване и безопасност на храните“ на Платформа на ЕС за регистриране на редки 
заболявания, която има за цел да предостави обща точка за достъп до събирането на данни за 
редките заболявания в цяла Европа. Проектът ще допринесе за актуализирането на някои 
важни за политиката и обосновани от научна гледна точка показатели за общественото 
здраве и ще информира другите държави членки за това как да разработят национална 
система за регистриране на редки заболявания въз основа на съществуващите регистри на 
вродените аномалии.

Задачи:

1. Да се използва платформата на Полския регистър на вродените малформации, да се 
изработят показатели за общественото здраве за специална група редки заболявания – редките 
малформации (отделни и редки малформативни синдроми – около 20-25% от всички редки 
заболявания).

2. Да се изработят данни за разпространението и доклад за наблюдение (включително 
тенденции и клъстери, когато е приложимо) на група подбрани редки заболявания в Полша. 

Методи:

Полският регистър на вродените малформации е отличен модел за изследване, в случай че 
регистърът на вродените аномалии може да бъде разширен в регистър на редки заболявания. 
Централната работна група на Полския регистър на вродените малформации включва 10 
опитни клинични генетици и съществуващият експертен опит може да се приложи в 
проекта. Полският регистър на вродените малформации си сътрудничи с всички генетични 
клиники в Полша и с над 1500 клиники, отделения и служби за амбулаторно лечение в цяла 
Полша. За да бъде разширен Полският регистър на вродените малформации в регистър на 
редките заболявания, ще бъдат събрани и анализирани допълнителни данни. Също така ще 
бъде въведено сътрудничество с организации на пациентите. 

Проектът ще продължи 2 години. 

Този двугодишен пилотен проект би имал общ бюджет от 170 000 евро.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298,

26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Липсват епидемиологични данни за редките заболявания сред населението. Необходимостта от 
европейски действия по тези въпроси се признава в Съобщението относно редките заболявания и със 
създаването на Платформа за редки заболявания за Европа. Европа вече разполага с мрежа с голям 
опит в регистрирането и епидемиологията на вродените малформации – EUROCAT, с 43 регистъра в 
27 страни. Най-големият регистър в EUROCAT е Полският регистър на вродените малформации, 
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създаден през 1997 г., покриващ цялата територия на Полша, със съобщения за над 130 000 вродени 
аномалии в своята база данни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6110 === ENVI/6110 ===

Внесено от Bolesław G. Piecha, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 20
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 77 20 400 000 200 000 400 000 200 000

Резерви

Общо 400 000 200 000 400 000 200 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Основана на етиология епидемиология на синдрома на хроничната тазова 
болка при жените

Забележки:

Добавя се следният текст:

Синдромът на хроничната тазова болка е заболяване с многофакторна етиология. Той засяга 
значителен брой жени, като според някои проучвания достига разпространение до 10,5% (5,7-
26,6%) от населението. Основният симптом е непрекъсната или периодична болка в долната 
част на коремната област, продължаваща повече от 6 месеца. Според насоките на 
Европейската асоциация по урология сред причините за синдрома на хроничната тазова болка 
са различни смущения, включително: урологични (главно синдромът на болезнения пикочен 
мехур), гинекологични, неврологични, сексуални, мускулно-скелетни, психологически и 
функционални. Сложността и многофакторният характер на синдрома на хронична тазова 
болка са причина той най-често да не бъде диагностициран и лекуван правилно. 

Синдромът на хроничната тазова болка води не само до индивидуални здравословни проблеми, 
но засяга също така и икономическото и социалното положение, като често причинява 
професионално и социално изключване на пациентите. Това се съпътства и от значително 
влошаване на качеството на живота на жените във всички страни от Европейския съюз.

Според наличните частични проучвания диагностицирането и лечението въз основа на 
правилно класифициране следва да доведат до осезаеми ползи, изразяващи се в намалени разходи 
за лечение, за ненужни медицински консултации, или по отношение на загубата на работни 
места. Понастоящем най-голямата пречка пред постигането на това е липсата на 
епидемиологически данни, определящи честотата на различните причини за синдрома.

Общи цели

Главната цел на пилотното проучване е да бъде разбрана епидемиологията на причините за 
синдрома на хроничната тазова болка и да бъде създадена основана на етиология класификация 
на хроничната тазова болка. 

Значение и принос за общественото здраве

Докладът по проекта ще опише епидемиологията на причините за хроничната тазова болка 
сред жените в четири страни от ЕС. Получените данни ще дадат възможност за повишаване 
на осведомеността за хроничната тазова болка сред пациенти и медицински лица, което ще 
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доведе до повишено качество на здравеопазването. По такъв начин ще се подобри качеството 
на живот на пациентите, като същевременно се намалят разходите за лечение и грижи като 
цяло.

Методи

Пилотният проект ще включи 300-400 пациенти, за които се подозира, че страдат от синдром 
на хроничната тазова болка, от четири държави членки на Европейския съюз (Полша, Белгия, 
Великобритания и Португалия). По време на проучването ще бъдат извършени изпитвания, 
обхващащи цялостно всички каузални оси, както се предлага в алгоритъма в насоките на 
Европейската асоциация по урология. Освен това по време на диагностицирането ще се 
използват нови методи, включващи биохимически и биофизически тестове. Получените данни 
ще бъдат обработени статистически и резултатите ще бъдат включени в доклада по 
проекта. Ще бъде извършено пилотно проучване във водещи изследователски центрове на 
участващите държави.

Очаквани резултати

Докладът по проекта ще определи епидемиологията на причините за синдрома на хроничната 
тазова болка сред жените. Ще бъде изготвен проект на алгоритъм за 
диагностициране/лечение, готов за валидиране в по-големи проучвания сред населението на 
целия Европейски съюз. 

Този двугодишен пилотен проект, който може да стане подготвително действие, би имал общ 
бюджет от 400 000 евро.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298,

26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Следва да се подчертае, че понастоящем не съществува единствен, валидиран алгоритъм за 
диагностициране/лечение за управление на синдрома на хроничната тазова болка. Освен това 
липсват надеждни биомаркери за конкретни причини за някои заболявания и етиологичните и 
епидемиологичните данни не са достатъчни. Това води до значителен преразход на ресурси за 
диагностициране и лечение, който не се отразява непременно в подобряване на качеството на живот 
на пациентите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6111 === ENVI/6111 ===

Внесено от Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 20
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
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Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 77 20 500 000 500 000 500 000 500 000

Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Укрепване на устойчивостта на организациите на пациентите 

Забележки:

Добавя се следният текст:

Основните цели на пилотния проект са:

I. Преглед на капацитета и степента на развитие на организациите на пациентите в ЕС към 
момента;

II. Разширяване на обхвата на системата за прегледи и проучване за потенциални схеми за 
финансиране; 

III. Подобряване и насърчаване на работата, свързана с потенциални търгове, насочени към 
сектора на здравеопазването и сектора на здравното осигуряване, които вече са разработени 
от агенциите, законодателите на равнище ЕС и на национално равнище, с участието на 
заинтересованите страни от гражданското общество;

IV. Насърчаване и подкрепа на промените в капацитета на местните организации на 
пациентите, обмена на добри практики, повишаване на отчетността и прозрачността на 
НПО и улесняване на партньорствата с местни, регионални и национални органи на 
управление, ползване на различни източници на финансиране и капацитет за предоставяне на 
висококачествени услуги на пациентите;

V. Оценка и укрепване на устойчивото развитие и дългосрочните резултати на организациите 
на пациентите, като се опрости достъпът до здравно обслужване на пациентите в ЕС; 

VI. Разширяване на мрежата от организации на пациентите, укрепване на полезното 
взаимодействие, ползването на различни източници на финансиране, устойчивостта в 
дългосрочен план и връзката с научномедицинските дружества и държавните институции;

VII. Проектът има за цел повишаване на прозрачността и степента на успешно привличане на 
финансиране, но също така прозрачност в процесите на организациите на пациентите и 
подобряване на полезното взаимодействие между тези организации и други заинтересовани 
страни в сектора на здравеопазването. 

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Положението на организациите на пациентите в ЕС отдавна е незадоволително. Основните проблеми 
са липсата на финансиране, на отчетност и на прозрачност, липсата на процеси и честата смяна на 
служителите. Основната цел на пилотния проект е повишаване на прозрачността и устойчивостта на 
организациите на пациентите. Това ще бъде ценен ресурс, който ще позволи на създателите на 
политики да разберат нуждите на населението по отношение на достъпа до здравеопазване на 
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национално равнище и на равнище ЕС.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6112 === ENVI/6112 ===

Внесено от Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Kateřina Konečná, Karin Kadenbach, 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 20
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 77 20 500 000 250 000 500 000 250 000

Резерви

Общо 500 000 250 000 500 000 250 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — За по-справедливо и по-ефективно измерване на достъпа до здравеопазване в 
ЕС за засилване на сътрудничеството и трансфера на ноу-хау

Забележки:

Добавя се следният текст:

Кратко описание:

Като признава, че измерването понастоящем на достъпа до здравеопазване е показало, че 
страда от някои ограничения по отношение на предоставянето на адекватна, точна, 
надеждна и навременна информация относно достъпа в ЕС, пилотният проект ще разработи и 
пилотира смесен нов набор от мерки за достъпа до здравеопазване и/или подобряването на 
съществуващите такива, с цел да се отговори на различните потребности на отделните 
заинтересовани страни в областта на здравеопазването. 

Неговата основна цел е да позволи разработването на политики, които да се занимават с 
неравенството в сферата на здравеопазването и бариерите по отношение на достъпа въз 
основата на обективна и сравнима информация и допринасят за подобряването на 
устойчивостта и резултатите на системите за здравеопазване в държавите — членки на ЕС. 

Цели и очаквани резултати от пилотния проект:

а) преглед на съществуващите мерки и показатели, както и различните аспекти на достъпа в 
рамките на Европейския съюз;

б) разработването, посредством консултации с ключови заинтересовани страни, на възможни 
нови показатели и/или подобряването на съществуващите такива, за да се гарантира, че са 
достигнати групите, уязвими от изключване, и по този начин се придобие „цялостна картина“
за достъпа до здравеопазване по страни и региони;

в) пилотно тестване на тези показатели в географски, икономически и културно разнообразни 
държави — членки на ЕС и усъвършенстване; 

г) проучване и евентуално валидиране на нов набор от показатели и/или на съществуващите 
такива, подобрени със съответните европейски и международни организации и агенции;

д) стратегия и пътна карта за разширяване и прилагане, което се съсредоточава върху три 
приоритета по отношение на заболяванията: а) незаразни заболявания, б) заразни заболявания, 
в) редки заболявания;
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Основният резултат от пилотния проект ще бъде набор от нови и допълващи се показатели 
и/или подобряването на съществуващите такива, за оценка на достъпа на пациентите до 
здравеопазване и здравно обслужване. Това ще бъде ценен ресурс, който да позволи на 
изготвящите политиките да следят достъпа на населението до здравеопазване на европейско, 
национално и регионално равнище. Той ще позволи наблюдаването и сравняването на достъпа 
на равнище ЕС в помощ на лицата, които изготвят политиките, да разработят програми и 
политики за намаляване на неравенството в здравеопазването. Понастоящем определенията за 
достъп не са ясни и последователни между европейските държави и не попадат в 
последователна концептуална рамка. Пилотният проект ще използва междусекторен и 
мултидисциплинарен подход за постигане на консенсус между различните заинтересовани 
страни относно понятието и измеренията на достъпа до здравеопазване и неговото измерване. 
Организациите на пациентите трябва да бъдат приобщени към този анализ, за да се осигурни 
информация за полуформалния достъп. Предвижда се проектът да продължи две години. При 
изпълнението на проекта Комисията следва да вземе предвид становището относно достъпа 
до здравни услуги на експертна група за ефективни начини за инвестиране в здравеопазването. 

Обосновка:

Въпреки големите подобрения в здравните системи в ЕС, продължават да съществуват явни 
различия и неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване 
в рамките на държавите — членки на ЕС, както и между тях. Социално-икономическият 
статус, местоживеенето, полът, етническата група и равнището на образование са сред най-
често срещащите се фактори, които имат отражение върху достъпа до здравеопазване. 
Неотдавнашната икономическа криза доведе до значително разширяване на пропастта между 
хората с различен социално-икономически статус, в резултат на което на социалното 
разслоение в здравеопазването се увеличи. Застаряването на населението и изострянето на 
неравенството в областта на здравеопазването в резултат на икономическата криза 
подсказва, че въпросът за достъпа следва да бъде разгледан на равнището на ЕС по начин, 
който да подкрепя и позволява на държавите членки да идентифицират и осъществят 
ефективни решения. За постигането на тази цел е наложително достъпът до здравеопазване 
да се измерва по общ, основан на доказателства и ефективен начин.

Европейската комисия, Световната здравна организация, ОИСР и други международни 
организации подчертават значението на точни и надеждни измервания на достъпа до 
здравеопазване, за да се гарантира, че здравните системи са прозрачни, достъпни и отговарят 
на нуждите на населението. Освен това, резултатите от проучвания показват, че социалните 
фактори, определящи здравето, които оказват влияние върху достъпността на системата на 
здравеопазване, водят до увеличаване на различията между страните от ЕС и вътре в тях. 

Общ недостатък на сегашните показатели е, че те измерват самооценката за 
неудовлетворени потребности от здравни грижи, а не дават възможност за обективно 
измерване на достъпа. В много случаи съществуващите самостоятелно докладвани измервания 
за достъпа до здравеопазване са предназначени за оценка на използването на здравните услуги, 
като не успяват да оценят достъпа сред трудно достъпни (уязвими) групи от населението. В 
действителност, те оценяват достъпа сред пациентите, които са в състояние да достигнат 
(във финансов и друг смисъл) до системата на здравеопазването. Това е важен пропуск, тъй 
като уязвимите групи от населението са засегнати непропорционално от неравенството по 
отношение на здравеопазването, поради което те са изправени пред множество пречки в 
достъпа до здравни услуги. В резултат на това се изразходват огромни ресурси без да се създаде 
правилната основа от познания, въз основата на които да могат да действат лицата, 
изготвящи политиките. 

В много случаи националните проучвания, използвани за оценка на достъпа, не позволяват 
извършването на сравнения между страните, като тези методи и подходи подлежат на 
присъщи ограничения. Данните, събрани на национално равнище, се влияят от политическите 
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приоритети във всяка държава по отношение на наличните показатели и въпросите от 
областта на здравеопазването, на които се дава приоритет. Освен това при индивидуално 
предоставените данни за измервания, които обикновено се използват за оценяване на достъпа, 
има опасност от пристрастност, особено по отношение на разработването на въпросниците 
и планирането на изследванията, формулирането на въпросите, както и културни и 
психологически фактори. Това, което липсва, са всеобхватни показатели, които да 
предоставят информация не само за наличието, адекватността, целесъобразността и 
ценовата достъпност на здравните услуги, но и за качеството и използването им от страна на 
гражданите. 

Оценката на достъпа остава обща и в някои случаи повърхностна и противоречива. 
Настоящите мерки за достъпа до здравеопазване не могат да предоставят адекватна и 
подходяща информация в съответствие с потребностите, целите и ролята на всеки участник. 
Освен това налице е дублиране между настоящите инструменти за оценка на достъпа, както 
и дефицит на качеството и значителни пропуски. Тъй като достъпът до здравеопазване се 
нуждае едновременно от показатели за процесите и за резултатите, има необходимост от 
смесена, но приложима система за измерване.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298,

26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Въпреки големите подобрения в здравните системи в ЕС, продължават да съществуват явни различия 
и неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване в рамките на 
държавите — членки на ЕС, както и между тях. Неотдавнашната икономическа криза доведе до 
значително разширяване на пропастта между хората с различен социално-икономически статус, в 
резултат на което на социалното разслоение в здравеопазването се увеличи. Застаряването на 
населението и изострянето на неравенството в резултат на кризата подсказва, че въпросът за достъпа 
следва да бъде разгледан на равнището на ЕС по начин, който да позволи на държавите членки да 
идентифицират и осъществят ефективни решения. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6135 === ENVI/6135 ===

Внесено от Massimo Paolucci, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
Patrizia Toia

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 20
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 77 20 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Резерви

Общо 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000
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Бюджетен ред:

Пилотен проект — Тежки психични разстройства и рискът от насилие: пътища чрез полагане 
на грижи и ефективни стратегии за лечение

Забележки:

Добавя се следният текст:

Риска от насилие и възприемането на риска от насилие от страна на пациентите, страдащи 
от тежки психични разстройства, е общоевропейски проблем на общественото здраве, не само 
поради потенциала за нараняване и смърт на пациенти, персонал, роднини и непознати, но 
също и поради обратния терапевтичен ефекти, до който водят както насилието, така 
мерките, предприемани на неговото предотвратяване. Стигматизацията на психическите 
заболявания е тясно свързана възприемането сред обществеността на страха от насилие от 
страна на психично болните лица. Този натиск може на свой ред да повлияе на клиничните 
специалисти и дори на лицата, ангажирани с вземането на решения за политиките. 
Неотдавнашните, драматични събития, като катастрофата на „Джърмануингс“, поставиха 
акцент върху значението на този проблем в очите на европейската общественост, като 
подчертаха необходимостта от разработване на превантивни мерки и стратегии на лечение, 
които да бъдат в състояние да идентифицират и намалят риска от насилствено поведение от 
страна на хората, страдащи от тежки психични разстройства, независимо дали то е насочено 
срещу самите тях, или срещу други хора. Въпреки че като абсолютна стойност тези рискове са 
ниски и представляват малка част от насилието в обществото, изясняването на процентите 
и тенденциите следва да помогнат за разглеждането на митовете в обществото относно 
опасния характер на психиатрично болните. Напротив, счита се, че повече от половината 
самоубийства в европейските държави са в случаите на хора със скрити психични 
разстройства. Ето защо в рамките на предлагания проект, ние ще разгледаме също така 
самоубийствата сред освободени психиатрични пациенти със съдебно досие, както и опитите 
за самоубийство. Последните случаи водят до повтарящи се настанявания в болница и могат 
да имат дълбоки, увреждащи последствия върху духа на обслужващия медицински персонал. 

Възприеманата заплаха от насилие води до засилена употреба на принудителни мерки като 
недоброволно настаняване в болница, ограничителни мерки, изолиране и принудително вземане 
на лекарства, което пациентите и полагащите грижи за тях почти винаги възприемат като 
травма и дори с обратен терапевтичен ефект и може, на свой ред, да подбуди агресивни 
реакции у пациентите, вместо ангажираност и съдействие. Освен това, недоброволното 
хоспитализиране в сигурни съдебни отделения, след редки, но сериозни актове на насилие, 
свързани с тежки психични разстройства, могат да доведат до продължителен престой в 
болница и да изразходват непропорционално голяма част от ограничените бюджети на 
здравеопазването в областта на психическите заболявания.

В това проучване ние предлагаме да се съсредоточим върху услугите на съдебната психиатрия, 
които на първо място полагат грижи за онези пациенти, страдащи от психическо 
разстройство, които представляват риск за другите, въпреки че при тях се наблюдава също 
така и повишен риск от самоубийство. Новите услуги за амбулаторни и хоспитализирани 
пациенти за управлението на такива пациенти се увеличават в много от европейските 
държави, но не във всички. Разработват се нови модели за лечение на тази, често 
маргинализирана, група пациенти, включително например съдебни, проактивни екипи за 
лечение в общност на амбулаторните пациенти, както и специализирани съдебни клиники. 
При все това, в рамките на Европа, проектирането на услуги, стратегиите за намеса и 
правните рамки по отношение на пациентите, носещи риск от насилие, или които са 
извършили насилствени деяния, варират значително. Последните никога не са били оценявани 
в сравнителен план по отношение на удовлетворението на пациентите, терапевтичната 
ефективност, намаляването на риска, възстановяването и разходите: въпреки това в някои 
държави за тези услуги се изразходват 20% от ресурсите с оглед полагането на грижи за по-
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малко от 1% от психиатричните пациенти. Тази липса на съпоставими и надеждни данни 
пречи на много европейски държави да се възползват от иновативните стратегии, 
разработени в онези държави, които са били в състояние да разпределят повече ресурси в 
иновациите и изследователската дейност и са изпитали потенциално повече терапевтични и 
ефективни модели на предоставяне на услуги.

По-доброто разбиране на факторите, свързани с риска то насилие спрямо себе си или спрямо 
другите, при пациенти с тежки психически разстройства, оценката на най-добрите 
инструменти, които са в състояние да предвидят риска, ще бъдат от полза на клиничните 
специалисти, административните кадри, законодателите и правителствата при 
планирането и развитието на услуги и в разработването на превантивни мерки и на мерки за 
подкрепа. Освен това, сравнението на националните различия в пътищата към съответните 
грижи и тяхното напускане, включително специализирани сигурни услуги, в различните страни 
е от изключително значение в настоящия момент, и един европейски проект, които съчетава 
различни държави членки с различни здравни и правни системи, ще предостави ценна 
информация с оглед подобряване на качеството на грижите за психичното здраве на тази 
трудна, маргинализирана част от населението, за която се налагат същевременно огромни 
разходи.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298,

26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Проектът се съсредоточава върху услугите на съдебната психиатрия, които полагат грижи за 
пациенти, страдащи от психическо разстройство, които представляват риск за другите, и при които се 
наблюдава завишен процент на самоубийства. В Европа услугите, стратегиите и правните рамки, 
занимаващи се с риска от насилие, са различни. Разбирането на факторите, свързани с риска то 
насилие спрямо себе си или спрямо другите, при пациенти с тежки психически разстройства, 
оценката на инструментите, които са в състояние да предвидят риска, с оглед на вземането на 
решения, и оценката на ефективните лечения ще бъдат в услуга на планирането на услуги и в 
разработването на превантивни мерки и на мерки за подкрепа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6136 === ENVI/6136 ===

Внесено от Annie Schreijer-Pierik, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 20
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 77 20 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000

Резерви
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Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

Общо 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Съвместни грижи - туининг проект: развитие на инфраструктура за 
трансгранични грижи

Забележки:

Добавя се следният текст:

Проектът има за цел преодоляване на пречките във финансирането, системата за 
предоставяне на грижи и езиковите бариери. Политиката за профилактика на инфекциите 
може да бъде хармонизирана и пречките в сектора на международното предоставяне на грижи 
могат да бъдат премахнати.

Целият проект е предвиден да продължи 3 години, като през първите 2 години ще бъде 
пилотен, а след това ще се трансформира в подготвително действие, ако осъществяването му 
бъде успешно. Бюджетът от 1 200 000 евро ще бъде разпределен поравно между два 
трансгранични региона всяка година.

Еврорегионалните проекти в областта на предоставянето на грижи ще бъдат стимул за 
иновативно лечение и засилена мобилност на пациентите на принципа 'по-добро качество на 
входа/по-добро качество на изхода'. Тъй като в проекта участват два европейски региона, ще 
има възможност за сравняване и обмен на добри практики. Амбицията на еврорегионите е да 
служат за пример на други подобни граничещи региони в Европа в бъдеще.

В резултат от трансграничния проект времето за чакане ще бъде съкратено, пациентите ще 
имат нужда от по-малко време за пътуване, качеството на грижите ще бъде повишено и 
центровете за предоставяне на грижи ще бъдат използвани по-ефективно. Грижите ще бъдат 
по-достъпни и с по-високо качество.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298,

26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Секторът на предоставяне на грижи се развива бързо, добрите грижи стават зависими от 
съотношението цена/качество. Следователно лицата, полагащи грижи, и осигурителните дружества 
трябва да приспособят начина, по който предлагат грижи и възстановяват разходите за тях. Целта е 
да се създадат възможности за пациентите да използват услугите, предлагани от болници и центрове 
за предоставяне на грижи в граничещи региони. Трансграничната инфраструктура за предоставяне на 
грижи трябва да бъде подобрена. Проектът има за цел сътрудничество между регионите в 
Нидерландия-Германия и Нидерландия-Белгия за създаване на устойчива инфраструктура за лечение 
и грижи. По-голямото сътрудничество ще създаде грижи, които са достъпни, безопасни и ефективни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6137 === ENVI/6137 ===
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Внесено от Younous Omarjee, Bas Eickhout, Glenis Willmott, José Inácio Faria, Комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 20
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000

Резерви

Общо 660 000 330 000 660 000 330 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Подпомагане на страдащите от проблеми с алкохола жени с цел 
намаляване на рисковете, особено по време на бременност

Забележки:

Добавя се следният текст:

Целта на настоящия пилотен проект е да се създаде специална структура за подпомагане на 
жените, особено по време на бременност. Целта е да се намали броят на децата, които са 
изложени на въздействието на алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен 
синдром (ФАС), посредством предприемането на практически мерки, като например насочване 
на страдащите от проблеми с алкохола жени към специалисти по превенция, координиране на 
усилията за подпомагане, създаване на специални дискусионни групи за жени, оказване на 
подкрепа на семействата в рамките на неформални срещи между тях и здравни специалисти и 
насърчаване на доброволното участие на жените в усилията за първична превенция. 

Посредством ориентирането си към жените в затруднено положение, обединяването им, 
предоставянето на медицинска и социална подкрепа и ангажирането на семействата им 
структурата за подпомагане ще цели да насърчи проявата на силна ангажираност у жените 
по отношение на лечението на зависимостта им и да предложи специален, всеобхватен и 
съгласуван пакет от грижи под надзора на специалисти. 

Контекст

Пренаталната експозиция на алкохол и причинените от нея обществени проблеми са 
изключително сериозен проблем за общественото здраве. Понастоящем случаите на ФАС 
представляват 1 до 2% от ражданията на живи деца в Европа като цяло и повече от 4% в 
някои общности (в Италия, Хърватия и Реюнион). Смята се, че 1% от децата на 20-те % от 
жените, които са съобщили за консумация на алкохол по време на бременността, ще страдат 
от проблеми, които невинаги биват откривани при раждането.

Женският алкохолизъм и алкохолните ексцесии сред младите хора понастоящем нарастват 
във всички държави членки, което поражда опасения за повишаване на рисковете във връзка със 
злоупотребата с алкохол. За да реагира на тази ситуация, на 29 април 2015 г. Парламентът 
прие резолюция, в която призова Комисията да разработи нова европейска стратегия по 
отношение на алкохола.

От друга страна, все още съществува табу и алкохолизмът сред жените често е заклеймяван. 
Отговорността се вменява на консумиращото лице, а не на консумирания продукт. Една 
страдаща от алкохолизъм майка носи двойна вина, на първо място, поради зловредния си навик, 
и на второ място, защото е възприемана като лоша майка, чиито деца биха могли да бъдат 
настанени в центрове за приемни грижи или приемни семейства. Опитът показва, че жените 
рядко търсят специализирани структури за подпомагане и услуги за лечение на зависимости. 
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Следователно се налага да се обмисли какво възпрепятства достъпа на тези жени до лечение, 
които трябва да получат необходимата подкрепа и последващи грижи.

Идентифицирането на изложените на риск лица във възможно най-ранна възраст и 
предлагането на подходящи медицински и парамедицински грижи и социална, образователна и 
професионална подкрепа са от ключово значение, не само за да се гарантира, че всеки получава 
добър шанс в живота, но също така и поради икономическите и социалните последици от 
това. Гарантирането на установяването на свързаните с алкохола проблеми на възможно най-
ранен етап от бременността — и в идеалния случай преди нейното начало — с цел да може да 
се помогне на съответните жени да спрат пиенето, трябва да бъде приоритет. 

Въпреки че в повечето части на Европа се предлага висококачествено лечение на 
зависимостите, не съществуват специални разпоредби за специфичните нужди на 
страдащите от проблеми с алкохола жени. Тези жени се нуждаят от някой, който е готов да 
ги изслуша, да им обърне внимание, да им вдъхне увереност и да им предложи подкрепа, без да се 
намесва в личния им живот. 

Цели:

Целта на този пилотен проект, който представлява експериментална инициатива, е да 
докаже наличието на интерес и осъществимостта на създаването на такива структури в 
Европейския съюз. Той може впоследствие да бъде преобразуван в подготвително действие, 
което би могло да послужи като основа за европейска програма за борба с проблемите във 
връзка с пренаталната експозиция на алкохол. Пилотният проект трябва да бъде изпълняван 
успоредно с действията на СЗО в тази област и да ги допълва, както и да използва 
резултатите и констатациите от Европейския план за действие относно консумацията на 
алкохол сред младежите и епизодичната консумация на големи количества алкохол наведнъж 
(алкохолни ексцесии).

Оценяване:

Пилотният проект ще се оценява непрекъснато през целия му двугодишен срок. Това оценяване 
ще се фокусира върху редица показатели (брой на участващите жени, брой на заявленията, 
намаляване на риска и т.н.), както и върху това дали проектът води до очакваните резултати. 

Бюджет:

Бюджетът ще покрие разходите за материали (оборудване и консумативи) за самия проект, 
възнаграждението на участващите здравни специалисти и необходимите разходи за реклама. 
Годишните разходи се оценяват на 330 000 EUR. 

Място на изпълнение:

Пилотният проект би могъл да бъде експериментално реализиран в един регион на Европейския 
съюз и впоследствие обхватът му да бъде разширен, за да обхване другите региони на ЕС в 
рамките на европейска програма за борба с проблемите във връзка с пренаталната експозиция 
на алкохол, която ще свърже в мрежа регионалните структури за подпомагане и ще позволи 
събирането на информация и най-добри практики. 

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2002 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

Целта на този пилотен проект е да се намали броят на децата, които са изложени на въздействието на 
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алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен синдром (ФАС) в ЕС, посредством 
създаването на устойчиви структури за подпомагане на жените и свързването им в мрежа на 
европейско равнище.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6149 === ENVI/6149 ===

Внесено от Michèle Rivasi, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 20
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 03 77 20 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:

Пилотен проект — Намаляване на социалните неравенства и неравенствата в здравните 
грижи за лицата, страдащи от електромагнитна свръхчувствителност (ЕМС) и множествена 
химична чувствителност (МХЧ). 

Забележки:

Добавя се следният текст:

Електромагнитната свръхчувствителност (ЕМС) и множествената химична 
чувствителност (МХЧ) са два нововъзникващи синдрома, които оказват подобно влияние върху 
живота на страдащите от тях лица. Някои хора са засегнати и от двата синдрома. 

През 2011 г. СЗО класифицира електромагнитните полета като „възможни канцерогени за 
хората“. Електромагнитната свръхчувствителност (ЕМС) вече е установен термин в 
речниците. Описаните от страдащите симптоми варират при различните хора и включват 
световъртеж, главоболие, проблеми с паметта и концентрацията, раздразнителност, усещане 
за парене и бодене, болки в мускулите и ставите, безсъние и кожни проблеми. Броят на 
източниците на електромагнитно излъчване непрекъснато се увеличава (микровълнови печки, 
антени на мобилни телефонни мрежи и мобилни телефони, стационарни и мобилни безжични 
услуги, свързани устройства и др.) — до такава степен, че вече е почти невъзможно човек да 
избегне намиращия се навсякъде електросмог. 

Същото се отнася и за излагането на химикали (чрез вдишване, поглъщане и поемане чрез 
кожата), които са навсякъде в ежедневните предмети — от почистващи препарати и мебели 
до храни и текстил. Симптомите включват главоболие, умора, световъртеж, проблеми с 
дишането, болки в мускулите и ставите, липса на координация, гадене, повръщане, диария, 
обърканост, загуба на паметта, мигрена, болки в корема, дразнене (очи, нос, гърло, дробове и 
кожа), говорни проблеми, промени в кръвното налягане, нарушен сън, сърцебиене и проблеми с 
концентрацията.

Понастоящем разбирането на причините и механизмите за тези състояния е непълно, което 
затруднява диагностицирането и лечението им. 

Научната общност определя тези два симптома като „идиопатична непоносимост към 
околната среда“. Независими изследователи от Европейския институт за изследване на рака и 
околната среда (European Cancer and Environment Research Institute (ECERI)), проучвали двата 
синдрома, подчертават „изключително тежкото състояние на общественото здраве, 
причинено от замърсяването на околната среда, отразено в увеличаването на случаите 
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на много хронични заболявания и някои съвсем нови патологични разстройства“. Повече 
информация може да се намери на адрес: http://www.ehs-mcs.org/en/

През 2013 г. Френската агенция за безопасност на храните обяви покана за представяне на 
предложения за научноизследователски проекти във връзка с радиочестотите и здравето. 
https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-2014-du-pnr-est-sur-le-
th%C3%A8me-radiofr%C3%A9quences-et-sant%C3%A9

При все че научноизследователската дейност отнема дълго време, отсега трябва да се обърне 
подходящо внимание на причиненото от тези два синдрома страдание. Предвид 
обстоятелството, че източниците на излагане на радиовълни и/или химикали са навсякъде, 
лицата, страдащи от ЕМС и/или МХЧ, трябва да бъдат считани за лица с увреждане по 
смисъла, който СЗО дава на този термин. Подобни лица са обект на дискриминация по 
отношение на образованието, заетостта (здравето на работното място), здравеопазването, 
транспорта и живота в обществото като цяло. Това положение противоречи на Хартата на 
основните права на Европейския съюз и на приоритетите за растеж и заетост, определени от 
Комисията.

Към момента единствената държава членка, в която ЕМС официално е призната за увреждане 
и съответно страдащите лица имат право на помощи, е Швеция. Страдащите от ЕМС лица в 
другите държави членки и страдащите от МХЧ лица в целия ЕС понастоящем не са считани 
за лица с увреждания. Извън ЕС понастоящем се провежда пилотен проект в Швейцария: в 
предградие на Цюрих са създадени жилища за лица, засегнати от ЕМС и/или МХЧ. За повече 
подробности вж.: http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/08/12/a-zurich-le-premier-refuge-
europeen-pour-electrosensibles_4470194_3244.html 

Този пилотен проект има двойна цел: да се намали неравенството и дискриминацията спрямо 
страдащите от ЕМС и МХЧ лица в ЕС и да се извърши проучване на синдромите чрез:

1. създаване, в рамките на ЕС, на специализиран център, в който представителна извадка от 
страдащи от ЕМС и/или МХЧ лица може да се възстановява в специално разработена среда, с 
цел да се определи дали отсъствието на източници на излагане оказва отражение върху 
тяхното състояние;

2. покана на изследователи в центъра, който ще бъде идеална среда за проучване и разбиране на 
синдрома и за установяване на най-добри практики за ежедневното управление на 
увреждането. Като минимум тези най-добри практики биха могли да формират основата за 
насоки на ЕС за това как да се намали дискриминацията на страдащите. Това би било от полза 
за всички, които живеят в ЕС, и би позволило на ЕС да заеме водеща роля в справянето с 
проблема с идиопатичната непоносимост към околната среда.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:

1. Създаване, в рамките на ЕС, на специализиран център, в който представителна извадка от 
страдащи от ЕМС и/или МХЧ лица може да се възстановява в специално разработена среда, с цел да 
се определи дали отсъствието на източници на излагане оказва отражение върху тяхното състояние.

2. Покана на изследователи в центъра за проучване и разбиране на синдрома и за установяване на 
най-добри практики за ежедневното управление на това увреждане. Тези най-добри практики биха 
могли да формират основата за насоки на ЕС за това как да се намали дискриминацията на 
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страдащите.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6124 === ENVI/6124 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 04 01 — Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита 
на животните в Съюза

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

Резерви

Общо 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6125 === ENVI/6125 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 04 02 — Осигуряване на навременно откриване и ликвидиране на вредителите по 
растенията

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

Резерви

Общо 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6126 === ENVI/6126 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Статия 17 04 03 — Осигуряване на ефективен, ефикасен и надежден контрол

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

Резерви

Общо 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6129 === ENVI/6129 ===

Внесено от Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 04 04 — Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

Резерви

Общо 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6127 === ENVI/6127 ===

Внесено от Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 17 04 10 — Вноски за международни споразумения и членство в международни организации 
в областите безопасност на храните, здраве на животните, хуманно отношение към животните и 
здраве на растенията

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

17 04 10 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

Резерви

Общо 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6128 === ENVI/6128 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 23 03 01 01 — Предотвратяване и готовност за бедствия в рамките на Съюза

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

23 03 01 01 28 068 000 17 506 349 29 366 000 23 500 000 28 866 000 23 000 000 500 000 500 000 29 366 000 23 500 000

Резерви

Общо 28 068 000 17 506 349 29 366 000 23 500 000 28 866 000 23 000 000 500 000 500 000 29 366 000 23 500 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6131 === ENVI/6131 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Позиция 34 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Програмата за околната среда и действията по 
климата (LIFE) — подпрограма за действията по климата

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

34 01 04 01 3 383 630 3 383 630 3 282 000 3 282 000 3 249 180 3 249 180 32 820 32 820 3 282 000 3 282 000

Резерви

Общо 3 383 630 3 383 630 3 282 000 3 282 000 3 249 180 3 249 180 32 820 32 820 3 282 000 3 282 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6130 === ENVI/6130 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 34 02 01 — Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
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Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

34 02 01 46 972 000 22 285 864 49 435 000 22 900 000 49 435 000 22 671 000 229 000 49 435 000 22 900 000

Резерви

Общо 46 972 000 22 285 864 49 435 000 22 900 000 49 435 000 22 671 000 229 000 49 435 000 22 900 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6133 === ENVI/6133 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 34 02 02 — Увеличаване устойчивостта на Съюза на изменението на климата

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

34 02 02 46 032 000 27 692 419 48 785 000 22 850 000 48 785 000 22 621 500 228 500 48 785 000 22 850 000

Резерви

Общо 46 032 000 27 692 419 48 785 000 22 850 000 48 785 000 22 621 500 228 500 48 785 000 22 850 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6132 === ENVI/6132 ===

Внесено от Giovanni La Via, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 34 02 03 — По-добро управление на всички равнища на дейността в областта на климата и 
осведомяване за нея

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

34 02 03 11 510 250 2 936 741 13 502 000 7 250 000 13 502 000 7 177 500 72 500 13 502 000 7 250 000

Резерви

Общо 11 510 250 2 936 741 13 502 000 7 250 000 13 502 000 7 177 500 72 500 13 502 000 7 250 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6134 === ENVI/6134 ===

Внесено от Giovanni La Via, докладчик, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Статия 34 02 04 — Принос към многостранни и международни споразумения в областта на климата

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания
Поети 

задължения
Плащания

Поети 
задължения

Плащания

34 02 04 850 000 763 901 884 000 884 000 884 000 809 000 75 000 884 000 884 000

Резерви

Общо 850 000 763 901 884 000 884 000 884 000 809 000 75 000 884 000 884 000

Обосновка:

Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6100 === ENVI/6100 ===

Внесено от Julie Girling, Giovanni La Via, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 02 01 — Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

Забележките се изменят, както следва:

Текстът се изменя, както следва:

Функционална група и 
степен 

Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

Длъжности

2016 2015 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Реално запълнени към 31 

декември 2014 г.
Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни Временни Постоянни Временни Постоянни Временни 

AD 16 

AD 15 1 1 1

AD 14 4 3 4

AD 13 15 6 15

AD 12 22 14 25

AD 11 34 17 32

AD 10 36 28 35

AD 9 54 44 55

AD 8 61

60

51 61

AD 7 57 53 54

AD 6 45

42

77 57

AD 5 8 45 9

Общо AD 337

333

339 348

AST 11 

AST 10 1

AST 9 6 3 7

AST 8 9 1 8

AST 7 15 6 15

AST 6 16 9 16

AST 5 34 22 32

AST 4 14 23 18
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AST 3 25

23

52 24

AST 2 7 14 10

AST 1 5 10 5

Общо AST 131

129

140 136

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Общо AST/SC 

Общо 468

462
479 484

Общо персонал 468

462
479 484

Обосновка:

Възстановяване на щатното разписание, съобразно с поисканото от управителния съвет на 
Европейската агенция по химикали (ECHA). 

Изменението се отнася единствено за длъжностите за изпълнение на задачите на ECHA, които 
произтичат от Регламента за биоцидите (BPR), влязъл в сила през септември 2013 г. В щатното 
разписание за 2015 г. бяха разрешени 48 длъжности. Управителният съвет поиска намален брой от 42 
длъжности за 2016 г., 38 от които вече са запълнени, докато в проектобюджета се предлагат само 36 
длъжности. ECHA се опасява, че без достатъчно постове правилното изпълнение на нейния мандат 
по силата на BPR ще бъде невъзможно. Тя ще наема допълнителен персонал доколкото това се 
налага от работното натоварване и се позволява от приходите от такси.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6150 === ENVI/6150 ===

Внесено от Kateřina Konečná, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 17 01 — Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Забележките се изменят, както следва:

Текстът се изменя, както следва:

Функционална група и 
степен

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Длъжности

2016 2015 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Реално запълнени към 31 

декември 2014 г.
Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни Временни Постоянни Временни Постоянни Временни

AD 16 

AD 15 1 1

AD 14 7 1 6

AD 13 6 1 5

AD 12 10 4 8

AD 11 16 4 14

AD 10 23 6 22

AD 9 25 10 25

AD 8 19 40 18

AD 7 16 1 18
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AD 6 10

6

13

14

AD 5 42

Общо AD 133

129

122

131

AST 11 2 3

AST 10 3 1

AST 9 3 2

AST 8 7 6

AST 7 11 2 10

AST 6 16 4 15

AST 5 14 11 17

AST 4 1 31 5

AST 3 

AST 2 4

AST 1 9

Общо AST 57 61 59

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Общо AST/SC

Общо 190

186

183

190

Общо персонал 190

186

183 190

Обосновка:

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) изпълнява съществена 
роля в рамките на обхвата на своите компетенции. Тъй като последните бяха разширени, ние 
предлагаме на ECDC да бъдат разпределени същото равнище на бюджетни кредити за поети 
задължения и за плащания, с каквито е разполагал в бюджета на ЕС за 2015 г., в съответствие с 
искането на самата агенция. Възстановяване на щатното разписание на ECDC с оглед на 
предизвикателствата, пред които е изправена агенцията (напр. ебола).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6101 === ENVI/6101 ===

Внесено от Matthias Groote, Karin Kadenbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 17 03 — Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Забележките се изменят, както следва:

Текстът се изменя, както следва:

Функционална група и 
степен

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Длъжности

2016 2015 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза
Реално запълнени към 31 

декември 2014 г.
Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни Временни Постоянни Временни Постоянни Временни

AD 16 1

AD 15 

3

4 4
4

AD 14 6 6 6
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AD 13 9 7 9

AD 12 

43

42 39
42

AD 11 38 36 37

AD 10 44 35 40

AD 9 

41

37 34
36

AD 8 

62

53 47
52

AD 7 54 51 52

AD 6 

49

36 39
36

AD 5 17 29 26

Общо AD 367

340 327
340

AST 11 2 2 2

AST 10 5 5 5

AST 9 7 7 7

AST 8 16 14 16

AST 7 19 19 19

AST 6 39 34 39

AST 5 43 36 42

AST 4 49 55 49

AST 3 

54

47 38
43

AST 2 

34

32 33
37

AST 1 1 10

Общо AST 269

259
253 259

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Общо AST/SC 

Общо 636

599
580 599

Общо персонал 636

599
580 599

Обосновка:

Възстановяване на щатното разписание, съобразно с поисканото от Европейската агенция по 
лекарствата (EMA). 

90% от този бюджет идва от такси. За да се справи с увеличенията в дейностите, свързани с такси, тя 
може единствено да намали персонала с 1% годишно. Щатната бройка беше намалена с 2% през 2014 
г., а през 2015 г. не беше предоставено увеличение, въпреки нарастването от 15% на заявленията и 
таксите. През 2016 г. се очаква то да бъде с 25% по високо от 2014 г. Нейната неспособност да наеме 
постоянен, опитен персонал застрашава основните извършвани от нея дейности. За целите на новото 
законодателство в областта на фармакологичната бдителност във финансовата обосновка й бяха 
предоставени 38 длъжности, от които 37 ще бъдат необходими през 2016 г. Тези длъжности създават 
заетост без да имат въздействие върху бюджета на ЕС.


