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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. би желал да посочи отново, че в съответствие с Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент освобождава от отговорност 

Комисията във връзка с изпълнението на бюджета след проверка на отчетите, 

финансовия отчет и доклада за оценка, посочени в член 318 от ДФЕС, годишния 

доклад на Сметната палата, придружен от отговорите на одитираните институции, 

декларацията за достоверност, както и всички други съответни специални доклади 

на Сметната палата; 

2. изразява загриженост в този контекст във връзка с представянето на областите на 

политика относно околната среда и здравеопазването съвместно с областите на 

политика относно развитието на селските райони и рибарството в годишния доклад 

на Сметната палата относно изпълнението на бюджета на Съюза, тъй като е 

посочено, че плащанията в края на годината са били засегнати от съществени 

грешки; отчита с особено внимание факта, че това заключение засяга единствено 

областта на развитието на селските райони; изисква от Сметната палата да проучи 

възможностите за друг вид представяне в бъдеще, чрез което да бъдат отчетени 

добрите резултати в областите на политиката, попадащи в обхвата на действие на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; 

3. счита за задоволителна общата степен на изпълнение на бюджетните кредити по 

бюджетните редове за околна среда, действия по климата, обществено 

здравеопазване и безопасност на храните; подчертава, че 2011 г. е първата 

бюджетна година, в която се прилага пълната бюджетна процедура, предвидена в 

ДФЕС; припомня отново, че едва 0,76 % от бюджета на Съюза са предназначени за 

политическите инструменти, които попадат в сферата на отговорност на комисията 

по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, като се имат предвид 

ясната добавена стойност за ЕС в тези области и подкрепата от страна на 

гражданите на Съюза за политики на ЕС в областта на околната среда и климата; 

Околна среда и действия по климата 

4. подчертава факта, че общата степен на изпълнение в областта на околната среда и 

действията по климата е достигнала 99,92 %; отбелязва също, че изпълнението на 

плащанията е било 88,05 %; отбелязва, че това е първата година, през която 

изпълнението на бюджетните редове, отнасящи се до околната среда и действията 

по климата, е възложено на Генерална дирекция ENV и новосъздадената Генерална 

дирекция CLIMA, поела през 2011 г. отговорност за бюджета си; 

5. изразява удовлетворение от постигането на степен на изпълнение на оперативния 

бюджет на LIFE+ от 99,82 %, което доказва неговата необходимост, както и 

приемането му като единствен инструмент, предвиден само за насърчаване на 

опазването на околната среда; отбелязва, че през 2011 г. 267 179 828 EUR са били 
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предназначени за проекти в държавите членки, с 8 997 284 EUR са подкрепени 

оперативните дейности на НПО, 46 817 919 EUR са използвани за мерки, 

предназначени да подкрепят ролята на Комисията при лансирането и мониторинга 

на политически и законодателни разработки, а 17 589 277 EUR — за 

административна подкрепа; ще продължи да наблюдава разпределянето на 

фондовете по LIFE+ между трите направления за неговото ефективно използване; 

6. осъзнава, че степента на плащания по действия по LIFE+ под управлението на ГД 

CLIMA е достигнала едва 58,23 % през първата година; отбелязва, че тази ниска 

степен на използване се дължи на факта, че подготовката на бюджета за 2011 г. е 

била твърде оптимистична и заявените суми са били твърде високи; отбелязва също, 

че последните разплащания са били заявени едва през 2012 г.; подчертава, че 

неизползваните бюджетни кредити за плащания са прехвърлени по други бюджетни 

редове в контекста на общия трансфер, който се извършва през ноември всяка 

година; осъзнава, че през 2011 г. тези бюджетни кредити за плащания са използвани 

за покриване на дефицитите по бюджетни редове от бюджета на политиката на 

сближаване; 

7. приема за сведение финансирането през 2011 г. на 23 международни организации 

със задължителен или доброволен характер; потвърждава, че този принос в полза на 

международни конвенции, протоколи и споразумения е необходим поради 

участието на Съюза в тях или участието му в подготовката на бъдещи 

международни споразумения; 

8. счита напредъка при изпълнението на пет пилотни проекта (ПП) и две 

подготвителни действия (ПД) на обща стойност 11 765 508 EUR за задоволителен; 

осъзнава, че изпълнението на тези действия може да се окаже обременително за 

Комисията поради малкия обем на средствата, предоставени за процедурите, които 

трябва да бъдат изпълнени (напр. план за действие, покана за представяне на 

предложения); насърчава Комисията да се съсредоточи в бъдеще върху ПП и ПД с 

действителна добавена стойност за Съюза; 

Обществено здраве и безопасност на храните 

9. приветства степента на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения в 

областта на общественото здравеопазване, възлизаща на 98 % (без бюджетните 

кредити, предвидени за Европейския орган за безопасност на храните, Европейския 

център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по 

лекарствата) и отбелязва също изпълнението на бюджетните кредити за поети 

задължения в размер на 95,1 % в областта на безопасността на храните, здравето на 

животните и хуманното отношение към тях и растителната защита; отчита 

съответстващото изпълнение на плащанията в размер на съответно 72,05 % и 981 %; 

10. отбелязва, че причината за по-ниската степен на изпълнение в областта на 

общественото здравеопазване е забавянето на подписването на споразумения за 

предоставяне на безвъзмездни средства по програмата за обществено 

здравеопазване и намалялата вследствие на това необходимост от средства за 

предварително финансиране;  
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11. отбелязва констатациите и оценките на Сметната палата относно Изпълнителната 

агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, която е 

административна единица на Комисията; поддържа принципа на ежегодност; счита 

обаче, че на практика принципът на ежегодност не може винаги да бъде следван 

напълно; изисква, с цел изясняване, причините за неприлагане на принципа на 

ежегодност да бъдат посочвани в доклада относно годишните отчети на 

Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите; 

12. отбелязва степента на изпълнение от 95,1 % по бюджетна глава 17 04 – Безопасност 

на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях, 

растителна защита; осъзнава, че пълното изпълнение не е било необходимо, тъй 

като разходите за ваксиниране срещу болестта син език са били по-ниски от 

предвидените от държавите членки поради преминаването на някои държави членки 

към доброволни, финансирани от земеделските стопани програми и поради 

намаляването на случаите на СЕГ; отчита нарастването на извършените плащания 

на 98,1 % в сравнение с 90,5 % през 2010 г.; насърчава Комисията да засили 

сътрудничеството с държавите членки с цел да получи най-добрите и точни данни, 

необходими за прогнозите в тази област на политиката; 

13. счита, въз основа на наличните данни и доклада за изпълнението, че Комисията 

може да бъде освободена от отговорност във връзка с направените разходи в 

областите на политиката относно околната среда и климата, общественото 

здравеопазване и безопасността на храните за финансовата 2011 година. 
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