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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. припомня, че високото равнище на опазване на околната среда и на здравето в 
Съюза представлява предпоставка за икономически просперитет и че 
безопасността на храните и фуражите и механизмите за защита срещу природни 
и предизвикани от човека бедствия са основни ценности за всички европейски 
граждани и, следователно, за Европейския парламент;

2. същевременно напълно съзнава, че политиките и инструментите за финансиране 
в сферата на компетентност на настоящата комисия са малки в сравнение с 
други инструменти за политики и финансиране по функции 2 и 3 и не получават 
толкова внимание, колкото други програми и фондове; следователно 
категорично отхвърля всякакво по-нататъшно намаляване на финансирането за 
програми и бюджетни редове, тъй като въздействието би било непоносимо; 
настоятелно призовава държавите членки по-специално да разглеждат 
прилагането на екологосъобразни и щадящи климата политики, действия и 
проекти като възможност за стимулиране на растежа, а не като бреме;

3. признава, че на национално равнище съществуват силни бюджетни ограничения 
и че усилията за консолидация продължават; при все това посочва, че при 
вземането на решения относно проектобюджета (ПБ) за 2016 г. бюджетните 
органи трябва да отчитат значителната европейска добавена стойност на 
политиките и инструментите за финансиране от сферата на компетентност на 
настоящата комисия;

4. припомня, че програмата „Хоризонт 2020“ ще допринесе за постигане на целите, 
които попадат в сферата на компетентност на настоящата комисия, с 
изследователски проекти в областта на климата, здравето и околната среда; 
потвърждава своя ангажимент за осъществяване на мониторинг по отношение на 
привеждането на проектите в съответствие с респективните цели и напредъка на 
изпълнението им;

5. подчертава, че изследванията и иновациите в областта на околната среда 
намират своя център на тежестта в програмата „Хоризонт 2020“: „Действия във 
връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините“, чиято 
цел е да се постигнат ефикасни по отношение на ресурсите и устойчиви към 
изменението на климата икономика и общество, опазване и устойчиво 
управление на природните ресурси и екосистемите, както и устойчиви доставки 
и използване на суровини, за да се отговори на потребностите на нарастващото 
световно население в устойчивите граници на природните ресурси и 
екосистемите;

6. отбелязва, че проектобюджетът на ЕС за 2016 г. възлиза на 153,5 милиарда евро 
за бюджетни кредити за поети задължения (включително 4,5 милиарда евро, 
които са препрограмирани от 2014 г.) и 143,5 милиарда евро за бюджетни 
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кредити за плащания; подчертава, че пренебрегвайки ефекта на 
препрограмирането през 2015 и 2016 г., това съответства на увеличение с +2,4% 
за поетите задължения и с +1,6% за плащанията спрямо бюджета за 2015 г.; 
подчертава, че като цяло тези умерени увеличения, следвайки установения от 
МФР път и отчитайки инфлацията, почти не представляват увеличение в реално 
изражение, което подчертава значението на ефикасността и ефективността на 
разходите;

7. припомня, че що се отнася до бюджетните кредити за плащания, последните 
години бяха много трудни и че изпълнението на политиките на Съюза беше 
възпрепятствано от строги ограничения за равнището на разрешените бюджетни 
кредити за плащания, което води до периодично повтаряне на коригиращи 
бюджети с цел покриване на части от непокритите нужди;

8. настоятелно призовава Съвета да се въздържа от въвеждането на съкращения в 
политики и инструменти за финансиране от сферата на компетентност на 
настоящата комисия;

9. категорично отхвърля възможността, в случай на недостатъчни плащания за 
2016 г., Комисията да може да реши, както е правила това в миналото, да не 
използва напълно бюджетните кредити за поети задължения, което ще 
противоречи на нееднократно поемания от Парламента ангажимент в областта 
на околната среда, здравето, безопасността на храните и фуражите; освен това 
заключава, че липсата на плащания ще накърни репутацията на Съюза, тъй като 
бенефициентите по съответните програми няма да получат своите плащания;

10. припомня, че LIFE е финансовият инструмент на ЕС, подкрепящ проектите за 
опазване на околната среда и природата и проектите за дейности в областта на 
климата в целия Съюз; подчертава по-специално проблемите вследствие на 
липсата на бюджетни кредити за плащания за програмата LIFE, които биха 
възпрепятствали и забавили правилното изпълнение на тази важна програма; 

11. приветства увеличаването на бюджета за LIFE с 27,7 милиона евро в ПБ за 
2016 г.; отбелязва обаче, че програмата LIFE съставлява дял от едва 0,3% от 
целия ПБ за 2016 г. и представлява едва 0,73% от функция 2 (за поети 
задължения) и че тези проценти останаха стабилни през последните години; 

12. посочва изключителната важност на инвестициите за научни изследвания и 
иновации в няколко области, които са от сферата на компетентност на 
настоящата комисия, и подчертава, че бюджетът за 2016 г. трябва да отразява по 
подходящ начин приоритетното значение на тези инвестиции;

13. припомня по-конкретно много съществената добавена стойност на Съюза в 
областта на медицинските изследвания (например изследванията за педиатрични 
лекарствени продукти и лекарствени продукти сираци), както и в областта на 
борбата с трансграничните заплахи за здравето; в този контекст изразява 
дълбоко съжаление, че програмата в областта на общественото здраве, с общ 
размер на поетите задължения, възлизащ едва на 62,2 милиона евро, който 
представлява, както през предходните години, дял от едва 0,04% от бюджетните 
кредити за поети задължения в ПБ за 2016 г., не отразява в пълна степен 
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значението на здравето като ценност само по себе си и като предпоставка за 
стимулиране на растежа;

14. подчертава, че Съюзът има най-високите стандарти за безопасност на храните 
по света; по тази причина изразява също така съжаление, че програмата за 
храните и фуражите, с общ размер на поетите задължения, възлизащ едва на 
264,1 милиона евро, който представлява дял от едва 0,17% от бюджетните 
кредити за поети задължения в ПБ за 2016 г., не отразява в пълна степен 
значението на въпроса за безопасността на храните и фуражите в Съюза;

15. припомня, че механизмът на Съюза за гражданска защита е крайъгълен камък за 
солидарността на Съюза; припомня, че държавите членки носят основната 
отговорност за защитата на хората, както и за опазването на околната среда и 
собствеността, включително културното наследство; подчертава, че Съюзът 
играе „роля за създаване на възможности“ за подкрепа, координиране или 
допълване на действията на държавите членки при предотвратяването, 
готовността и реакцията при бедствия; приветства лекото увеличаване на 
бюджетните кредити за поети задължения за тази програма; 

16. припомня изключително важната роля на децентрализираните агенции за 
изпълнението на технически, научни или управленски задачи, което подпомага в 
значителна степен институциите на Съюза при определянето и изпълнението на 
политики;

17. счита, че като общо правило децентрализираните агенции трябва да поемат 
справедлив дял във връзка с реализирането на икономии на разходи, подобно на 
другите институции; отбелязва, че засиленото сътрудничество между агенции, 
които попадат в сферата на компетентност на настоящата комисия (ЕАОС, 
ECHA, ECDC, ЕОБХ, ЕМА) и постоянният ангажимент за повишаване на 
ефикасността вече доведоха до по-добро разходване и използване на средствата;

18. освен това припомня много важните задачи, които тези пет децентрализирани 
агенции изпълняват както за Европейската комисия, така и за гражданите на 
Съюза, а също така и за външните клиенти на агенциите, които печелят от 
събирането на такси (например ECHA, EMA); в този контекст подчертава, че е 
от изключително значение тези агенции да получават подходящи човешки и 
финансови ресурси, за да могат да изпълняват правилно, независимо и 
своевременно тези сложни и изключително важни задачи;

19. по тази причина изразява загриженост относно подхода на Комисията спрямо 
децентрализираните агенции, тъй като наложените им съкращения, особено в 
областта на човешките ресурси, са несправедливи и неподходящи в сравнение 
със съкращенията, наложени на другите институции на Съюза; изразява 
решимост за връщане към целесъобразна оценка на съответните потребности на 
всяка агенция, като всеки случай се разглежда поотделно;

20. принципно не е убедена, че възлагането на услуги на външни изпълнители с цел 
намаляване на персонала в щатните разписания ще е икономически по-
ефективно в дългосрочен план, тъй като доставчиците на услуги трябва да се 
контролират и да им се дават насоки, като същевременно се осигури печалба;
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21. подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са много ценни 
инструменти за инициирането на нови дейности и политики; отново заявява, че 
няколко идеи на настоящата комисия са били успешно приложени в миналото; 
следователно ще продължи да използва тези инструменти през 2016 г.; 
насърчава пълното използване на наличните маржове по всички функции;

22. призовава Комисията да въведе процедура за последващи действия с цел да 
информира Парламента относно напредъка и равнището на изпълнение на 
пилотните проекти и подготвителните действия.


