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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. Отбелязва, че борбата срещу изменението на климата и ефективното използване на 
природните ресурси са два приоритета, определени в стратегията „Европа 2020“ и 
че приоритетът във връзка с изменението на климата намери израз също така в 
създаването на специална генерална дирекция, посветена на политиките, свързани с 
изменението на климата, смекчаването на въздействие му и приспособяването към 
него; независимо от тава счита, че борбата срещу изменението на климата се 
променя като хоризонтален приоритет в политиките на ЕС; отбелязва, че 
включването на приспособяването към изменението на климата в бюджета на ЕС е 
понастоящем належащ приоритет и препоръчва да се отдаде специално внимание 
също така на свързаните пилотни проекти и подготвителни действия;

2. се запознава с промяната в заглавието на дял 07, вече наричано „Действия, свързани 
с околната среда и климата“; приветства създаването на конкретни бюджетни 
редове за действия, свързани с климата (07 11, 07 12 и 07 13) и отбелязва 
увеличаването на предложените бюджетните кредити за прилагането на политиката 
и законодателството на ЕС относно действията във връзка с климата;

3. приветства увеличаването на общия размер на бюджетните кредити на LIFE+ до 
размера от 333,5 милиона евро, което представлява увеличение от 8,68% в 
сравнение с размера на бюджета за 2010 г., и отбелязва, че това увеличение ще 
финансира нарастването на размера на наличните средства за проекти във всички 
области на политиката, в това число климата, увеличение от 60% на средствата, 
налични за мерките, предприети от страна на Комисията за подкрепа на политиката 
и законодателството, свързани с изменението на климата, както и трайна подкрепа 
за политическите мерки, свързани с околната среда;

4. предвид амбициозните цели, определени в стратегията „ЕС 2020“ във връзка с 
изменението на климата, е необходимо да се предприемат засилени мерки, сред 
които увеличаване на бюджетните кредити за програмата „LIFE+“ и по-специално 
да се наблегне на оползотворяването на дървените отпадъци за производство на 
енергия и слънчевата енергия с цел опазване на природните ресурси.

5. отбелязва, че след реорганизирането на някои дейности и служби в рамките на 
новата Комисия се наложи също така адаптиране на бюджетната номенклатура, по-
специално след прехвърлянето на отговорността за гражданската защита на ГД 
„Хуманитарна помощ“;

6. подчертава още веднъж необходимостта да се повиши информираността на 
обществеността относно вредното въздействие от употребата на тютюн, 
включително от пасивното пушене, и изразява загрижеността си от това, че Фондът 
за тютюн на Общността, който отпуска финансова помощ за проекти за информация 
и образование, ще прекрати съществуването си през 2010 г.; изисква ново правно 
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основание, за да продължи работата по този успешен инструмент за повишаване на 
осведомеността, включително акцент върху излагането на децата на вредните 
последствия от потреблението на тютюневи изделия, и призовава Комисията, т.е. 
ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и ГД „Здравеопазване и защита на 
потребителите“, да намерят задоволително решение, за да продължи кампанията по 
време на преходния период;

7. убеден е, че финансовото програмиране за периода 2011-2013 г. за Европейската 
агенция по химикалите е твърде оптимистично, и счита, че самофинансирането на 
тази агенция през 2011 г. е много нереалистично;  изтъква, че очакваните приходи 
от такси през 2011 г. се основават на оценки, направени през 2006 г.; изисква 
установяването на предпазни мерки, които да се прилагат в случай на 
необходимост;

8. наясно е, че в областта на законодателството относно биоцидите на агенцията 
трябва да се предоставят допълнителни средства, ако за бъдещото изпълнение на 
допълнителни задачи в рамките на ECHA са необходими подготвителни задачи;

9. отбелязва, че приносът на ЕС за Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) е 
намалял през годините въпреки факта, че законодателните органи на ЕС са 
възлагали на агенцията допълнителни задачи в областта на общественото 
здравеопазване, които следва да се финансират от субсидии на ЕС; наред с това 
отбелязва, че в резултат на това все повече дейности в областта на общественото 
здравеопазване трябва да се субсидират кръстосано чрез приходи от такси, което 
води до необходимостта дейностите, свързани с общественото здравеопазване, да се 
намалят по брой, тъй като агенцията преди всичко трябва да осигури собствените си 
дейности, свързани с такси; във връзка с това изразява безпокойство относно 
подхода на Комисията да включи отново целевите приходи на ЕМЕА в 
калкулирането на проектобюджета, предвиден за агенцията;

10. препотвърждава правното задължение на ЕМЕА да обработва всички пристигащи 
заявления за разрешение на лекарствени продукти в рамките на определен период 
от време; отбелязва, че в резултат на това по-големият брой заявления не само води 
до по-високи такси, но и налага това те да бъдат обработвани от повече служители; 
във връзка с това подкрепя искането на ЕМЕА за 48 временно наети служители като 
специализиран научен персонал с професионален опит, което няма да се отрази на 
бюджета на ЕС, тъй като постовете се финансират единствено от такси;

11. изразява загрижеността си относно планираното намаление на бюджетните кредити 
за поети задължения за общественото здраве, ветеринарните и фитосанитарни 
мерки на 340 млн. евро и подчертава необходимостта да се запази бдителността по 
отношение на изкореняването на болестите по животните; изтъква значението на 
мерките за борба срещу разпространението на опустошаващи реколтата насекоми 
(като червения бръмбар по палмите, нематодата по боровата дървесина, сечкото по 
цитрусовите насаждения или диабротиката);

12. отбелязва запланувания от Комисията (ГД "Здравеопазване и защита на 
потребителите") срок за спазването разпоредбите на член 45 от Регламент (ЕО) № 
178/2002 на Европейския парламент и на Съвета, който изисква консултативен 
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документ относно приложимостта и целесъобразността на европейското 
законодателство в областта на таксите за Европейския орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ) в срок до март 2005 г.; във връзка с това напомня, че в резерв е 
заделена определена сума за това в бюджета за 2010 г.;
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Основни положения

Бюджетната процедура за 2011 г. е първата по Договора от Лисабон и тя ще бъде 
структурирана в рамките на едно-единствено четене, което трябва да приключи със 
споразумение с другия бюджетен орган по време на процедурата по съгласуване 
относно всички разходи.

Общият размер на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) в проектобюджета 
(ПБ) за 2011 г. са 142 576,4 млн. евро, а бюджетните кредити за плащания (БКП) – 130 
147,2 млн. евро, което оставя резерв от 1 224,4 млн. евро за БКПЗ и от 4 417,8 млн. евро 
за БКП. Това са суми, представляващи съответно 1.15% и 1.05% от прогнозирания БНД 
на ЕС за 2011 г.

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

Изменение на климата

Борбата срещу изменението на климата и ефективното използване на природните 
ресурси са два от основните приоритети на стратегията "ЕС 2020". Приоритетът 
относно действията във връзка с климата намери своя израз в създаването през 
февруари 2010 г. на специална генерална дирекция, посветена на политиките, свързани 
с изменението на климата (смекчаването на въздействие му и приспособяването към 
него) - ГД „Действия по климата“, наричана по-долу ГД CLIMA. 

Високата степен на приоритетност, присъдена на Действията, свързани с околната 
среда и климата, се изразява също така в равнището на бюджетните кредити, 
предложени по програма LIFE + и съответните бюджетни редове.

Комисията предлага да увеличи общото равнище на бюджетните кредити на програма 
LIFE + от равнище за 2010 г. в размер на 306 855 милиона евро до 333 500 милиона 
евро, което ще рече увеличение от 8.68% спрямо размера на бюджета за 2010 г. Това 
представлява също така увеличение от 7.4 милиона евро над първоначалните 
финансови прогнози за програмата, което Комисията предлага също така да отрази в 
размера на бюджетните кредити през 2012 г. и 2013 г.

Това увеличение ще служи по-специално за финансиране на:

- увеличаване размера на средствата на разположение за проекти в различните 
области на политиката, в това число климата, по бюджетен ред 07 03 07 (от 240 
милиона евро през 2010 г. на 260.13 милиона евро по проектобюджета за 2011 г.);

- увеличаване с 60% на средствата на разположение за подкрепяне на мерки, 
предприети от Комисията в помощ на политиката и законодателството, свързани с 
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изменението на климата (увеличение в размер на 7,2 милиона евро в периода 
между 2010 г. и 2011 г.);

- постоянно равнище на подкрепа за НПО и мерки за подкрепа на политиките за 
околната среда, при отчитане на увеличените изисквания по отношение на 
административната подкрепа за подбора, надзора и разпространението на 
резултатите от проекта, съгласно препоръките, отправени от Сметната палата и 
Европейския парламент във връзка с освобождаването от отговорност за 2008 г. 
(насърчаване на дълготрайността на проекта).

При отчитане на тези елементи, приетата бюджетна номенклатура за проектобюджета 
за 2011 г. се основава на следното по отношение на LIFE + :

- ГД "Околна среда" ще продължава да ръководи подкрепата за проектите и НПО 
поради изискванията, произтичащи от правното основание (не е възможно да се 
определи "предварително" сумата за финансирането на приоритетите, свързани с 
изменението на климата); бюджетни редове 07 01 04 01 и 07 03 07 ;

- мерките, предприети от Комисията за подкрепа на политиката в областта на 
околната среда/съставянето и прилагането на законодателството (в това число 
подкрепа за подбора, контрола, одита, оценката на проектите) остават също така в 
глава 0703 - бюджетни редове 07 01 04 01 и 07 03 07;

- специалните бюджетни редове, създадени за подкрепа на мерките, предприети от 
Комисията в помощ на политиката за действия за борба срещу изменението на 
климата/ съставянето и прилагането на законодателство (в това число повишаване 
на информираността, публикации и компютърните системи НРТО (независим 
регистър на транзакциите) и ОРВ (озоноразрушаващи вещества)) по специални 
бюджетни редове - бюджетни редове 07 01 04 05 и 07 12 01.

Програмата Life +

Решението на Комисията за финансиране за разходи в рамките на бюджета за 2010 г. 
беше прието през октомври 2009 г.

Поканата за предложения беше публикувана на 4 май 2010 г. с обща сума от 
240.000.000 евро. Предложенията за проекти следва да бъдат изпратени на съответния 
национален орган най-късно до 1 септември 2010 г. След тази дата националните 
органи ще препратят предложенията за проекти на Европейската комисия в срок до 4 
октомври 2010 г. и Комисията ще извърши проверка на предложените проекти спрямо 
критериите за допустимост в рамките на LIFE+ и ще извърши оценка на проектите въз 
основа на критериите на LIFE+ за подбор и подбор и определяне на победител. Очаква 
се избраните за финансиране проекти да бъдат оповестени през юли/август 2010 г., като 
най-ранната дата за започване на проектите е 1 септември 2011 г.

Поканата за предложения се обезпечава от глобален ангажимент в съответствие с член 
76 от Финансовия регламент/ член92 от Правилника за неговото прилагане за 
съответстващата сума, което дава възможност споразуменията с бенефициентите за 
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отпускане на безвъзмездни средства да бъдат подписани до края на 2011 г.

Следователно наличните за 2010 г. бюджетни кредити за поети задължения ще бъдат 
използвани изцяло.

Очаква се равнището на бюджетните кредити за плащания (167 милиона) да бъде 
използвано изцяло.

Европейска агенция за околната среда

Предлага се увеличение с 2 процента (всъщност годишната дефлация) за субсидия за 
Европейската агенция за околната среда, с:

- увеличаването на щатното разписание с едно работно място за подпомагане на 
ролята на Агенцията в ГМОСС;

- повторно балансиране на субсидиите към субсидии по дялове 1 и 2 с цел 
подпомагане на средносрочната стратегия на Агенцията за придобиване на силни 
вътрешни експертни знания.

Тъй като изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за 2009 
г. показва излишък от 851 673 евро, който беше предназначен от Европейската комисия 
като целеви приход за създаване на проектобюджета за Европейската агенция за 
околната среда, тъй като беше изискан от бюджетния орган за агенции, които не се 
финансират чрез такси.  

Следователно сумата на бюджетни кредити, изискана по проектобюджета за 2011 г., 
възлиза на 35.105.327 евро, а цялостната сума на субсидии на ЕС при отчитане на 
целевите приходи, възстановени от излишъка за 2009 г., възлиза на 35.957.000 евро.

Глобални въпроси на околната среда

От 2007 г. насам външната дейност в областта на околната среда се осигурява чрез 
инструменти за външна дейност по област на политиките 21 (Развитие)” и по-
конкретно чрез тематичната програма „Околна среда и устойчиво управление на 
природните ресурси, включително на енергията“ (ENRTP) (Глава 21 04 от ПБ).

Единствените бюджетни кредити за поети задължения, които остават в дял 07, са тези, 
които са насочени към плащането на задължителни вноски за многостранни 
споразумения в областта на околната среда, по които Общността е страна, като 
например Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Протокола от 
Киото, Конвенцията за биологичното разнообразие и т.н. Предложените бюджетни 
кредити за поети задължения за 2011 г. остават непроменени в сравнение с 2010 г. и 
възлизат на 3 милиона евро. По отношение на бюджетната номенклатура те са 
разделени между глави 07 02 (Глобални въпроси по околната среда) и една нова глава 
(Въпроси относно действията, свързани с климата, в световен мащаб), като последната 
обхваща задължителни вноски за международни споразумения в областта на климата и 
веществата, разрушаващи озоновия слой (РКОНИК и Протокол от Киото, Виенска 
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конвенция и Протокол от Монреал).

Следва да се отбележи, че вследствие на Споразумението от Копенхаген Комисията 
предлага значително увеличение на ресурсите за тематичната програма „Околна среда 
и устойчиво управление на природните ресурси, включително на енергията” (бюджетен 
ред 21 04 01), и по-конкретно:

- в съответствие с поетия по Споразумението от Копенхаген ангажимент, сумата от 
50 милиона евро с цел подпомагане на действията, насочени към облекчаване и 
приспособяване в развиващите се страни;

- допълнителна сума от 15 милиона евро с цел подпомагане на Световния алианс за 
борба с изменението на климата с най-малко развитите държави.

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

Обществено здраве

Програмата за обществено здраве (17 03 06), с 45,7 милиона евро бюджетни кредити за 
поети задължения през 2010 г. и предложени за 2011 г. 47,06 милиона евро, цели да 
допълни политиките на национално равнище и да насърчи сътрудничеството между 
държавите-членки, страните в процес на присъединяване и международните 
организации.

Нейните три главни цели са подобряването на здравната сигурност на гражданите, 
подобряване на здравето и разработване и разпространение на информация и знания по 
здравни въпроси. Незначителното увеличение е в съответствие с Финансовото 
програмиране.

Общата сума, предвидена за Обществено здраве (17 03), от 205,11 милиона евро 
представлява намаление с 15,77 милиона евро в сравнение с бюджета за 2010 г. 
Намалението се дължи главно на края на регламента, предвиждащ финансирането на 
Фонда за тютюн – информационната кампания от страна на производителите на 
тютюневи изделия, насочена срещу тютюнопушенето.

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията

Бюджетът на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията беше 
намален с 3,49 милиона евро, като следствие от непълното оползотворяване на всички 
бюджетни кредити през предходните години. Неизползваните кредити бяха използвани 
от Европейската комисия като целеви приходи за разработване на проектобюджета на 
Агенцията.

Европейска агенция по лекарствата
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Помощта на ЕС за Европейската агенция по лекарствата възлиза на 38,42 милиона евро, 
от които 5,477 евро са целеви приходи. И в този случай Комисията не зачита гласа на 
Парламента по отношение на третирането на целевите приходи на агенции, зависещи 
от такси.

В допълнение към това, трябва да се отбележи, че през 2011 г. е възможна 
необходимостта от допълнителни кредити за законодателния пакет в областта на 
фармацевтичните продукти, който понастоящем се разисква в Парламента и Съвета.

Безопасност на храните и фуражите и ветеринарни мерки

В съответствие с подхода „от земеделското стопанство до масата” по отношение на 
безопасността на храните и фуражите тази дейност цели постигането на подобрения по 
цялата хранителна верига. На равнище ЕС този сектор е хармонизиран изцяло. Въпреки 
това, в Глава 17 04 (Безопасност на храните и фуражите) за 2011 г. са предложени 340,3 
милиона евро в сравнение с 354,9 милиона евро през 2010 г. 

Това намаление е свързано главно с мерките за изкореняване на болестите по 
животните (15 милиона евро) и мерките за Фонда за извънредни положения (10 
милиона евро). По отношение на мерките за ерадикация на болестите по животните 
това се дължи на забавянето на темпа на ваксинирането и други мерки срещу болестта 
„син език“. Намаляването на кредитите за мерките за Фонда за извънредни положения 
се дължи на несигурността на изпълнението, тъй като то зависи от разразяването на 
разразяването на епидемии. В случай на внезапно нарастване на нуждите поради 
избухване на епидемия кредити ще бъдат предоставени експедитивно.

Беше предложено увеличение от 4 милиона евро за новите мерки в областта на 
контрола върху фуражите и храните с цел финансиране на промените в дейностите на 
референтните лаборатории в ЕС и евентуалното създаване на допълнителна 
лаборатория за здравето на пчелите.

По отношение на мерките за фитосанитарна защита беше предложено малко 
увеличение (0,45 милиона евро).  Допълнителните ресурси са необходими, за да се даде 
възможност на Комисията да изпълни новите задачи и задължения, свързани с 
влизането в сила на новия Регламент 1107/2009 относно продуктите за растителна 
защита. Тези нови задачи допълват продължаващите административни мерки за 
растителна защита, които са били финансирани в предишните години от този бюджетен 
ред.  

Европейски орган по безопасност на храните

Планираната дата за окончателното седалище на EFSA е през март 2011 г. и 
следователно преместването на персонала на новото място следва да се извърши до 
края на годината. Въпреки че разходите за ползването на сградата са осигурени от вече 
налични бюджетни плащания, действителните разходи за оборудване на помещенията, 
за управление на прехода, за осигуряване на плащането на двоен наем през преходния 
тримесечен период, за преместване, за установяването на съоръжения и оборудване 
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изискват допълнителни разходи и поради тази причина беше предложена допълнителна 
сума от 3,29 милиона евро за бюджета на EFSA. 

Други бюджетни редове в правомощията на комисията ENVI

Европейска агенция по химикалите (ЕСНА) 

Като следствие от предложението на Комисията за регламент относно пускането на 
пазара и употребата на биоциди (COM(2009)267), което предвижда редица задачи във 
връзка с оценката и разрешаването на активни вещества след 2013 г. и 2014 г., 
Комисията предлага създаването на необходимите бюджетни редове за изплащане на 
субсидии в кратък срок след приемане на регламента (бюджетни редове 07 03 60 01 и 
07 03 60 02). Бюджетни кредити обаче не са предвидени, за да се даде възможност на 
Агенцията да извърши необходимата подготовка на своите нови задачи до края на 2011 
г. и 2012 г.

Пилотни проекти и подготвителни действия

В рамките на проектобюджета за 2011 г. Комисията предлага:

- създаването на ново подготвително действие за оптимизиране на действията, 
свързани с изменението на климата и приспособяването (бюджетен ред 07 03 
13);

- удължаване на подготвителното действие „Мониторинг на околната среда в 
басейна на Черно море и обща европейска рамкова програма за развитието на 
черноморските райони” (бюджетен ред 07 02 04).

В бюджета за 2010 г. бяха гласувани 9 пилотни проекта и подготвителни действия, от 
тях осем се изпълняват от Генерална дирекция „Околна среда“ и един от ГД 
„Здравеопазване и защита на потребителите“.
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