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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 интегрирането на климата и ефективното използване на ресурсите е от 

хоризонтално значение за всички политики на ЕС с оглед постигане на целите, 

заложени в стратегията „Европа 2020“; 

2. посочва огромното значение на възстановяването на Европейския съюз от кризата; 

подчертава в тази връзка, че държавите членки следва да гледат на благоприятните 

за околната среда и климата политики и като на възможност за насърчаване на 

растежа и по-специално, че правилното изпълнение на законодателството в областта 

на околната среда и на проектите, финансирани по линия на „Хоризонт 2020“, ще 

насърчи създаването на „зелени“ работни места и икономическия растеж сред МСП;  

3. е загрижен за това по-малките програми в областта на околната среда, 

общественото здраве и безопасността на храните да не останат пренебрегнати в 

сравнение с тези във фокуса на общественото и политическото внимание; 

4. подчертава, че преминаването към кръгова икономика с ниски емисии на въглерод е 

абсолютно необходимо; подчертава, че не само следва да бъдат осигурени 

достатъчно финансови средства за осъществяване на този преход, но и че 

финансираните от Европа проекти не следва да имат отрицателно въздействие 

върху този преход; 

5. подчертава, че бюджетът на ЕС следва да отразява в достатъчна степен всеобщо 

приложимите Цели за устойчиво развитие, които се очаква да бъдат договорени 

през 2015 г.; 

6. подчертава освен това значението на здравето като ценност само по себе си и като 

условие за насърчаване на растежа в целия ЕС; 

7. посочва, че третата година на Многогодишната финансова рамка (МФР) 2014 –

 2020 г. ще бъде много важна за успешното изпълнение на новите многогодишни 

програми (третата многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето 

за периода 2014 – 2020 г., програмата LIFE за околната среда и изменението на 

климата 2014 – 2020 г. и Механизма за гражданска защита на Съюза 2014 – 2020 г.), 

за които тази комисия отговаря, тъй като те вече ще са достигнали напреднал 

стадий в своето развитие; подчертава в този контекст факта, че като се имат 

предвид продължаващите икономически и бюджетни ограничения на национално 

равнище, е много важно да се осигурят и гарантират в бюджета на ЕС необходимите 

кредити за осъществяване на пълния потенциал и европейската добавена стойност 

на тези нови програми; 

8. подчертава поради това, че за 2016 г. средствата по тези програми следва поне да се 

запазят на равнищата от предходния бюджет на ЕС; 
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9. обръща внимание на заплахите, надвиснали над много горски екосистеми; счита, че 

е необходимо да се насочат подходящи финансови ресурси — чрез програми на 

Общността и мерки за подпомагане — за оценка на екологичните и фитосанитарни 

условия в горите и за рехабилитационни мерки, включително повторно залесяване; 

10. призовава Съюза да поеме повече отговорности за защитата на природните ресурси 

в мрежата „Натура 2000”, особено по отношение на нейното финансиране; 

отбелязва трудностите, които срещат няколко държави членки в управлението на 

зони, включени в мрежата Натура 2000, дължащи се на липсата на конкретен 

финансов инструмент, пригоден за управление на зоните, включени в тази мрежа, 

който да допълни включването на съображения, свързани с биологичното 

разнообразие в секторните политики; 

11. подчертава освен това, че функция 3, въпреки че е най-малката функция в МФР по 

отношение на разпределени финансови средства, покрива области от изключително 

значение за гражданите на Европа, като програмите за общественото здраве, 

защитата на потребителите и инструмента за гражданска защита; 

12. призовава делегацията на Парламента да подчертае значението на пълното 

изпълнение на бюджетните редове, свързани с околната среда, изменението на 

климата, общественото здраве и безопасността на храните, въпреки техния размер в 

бюджетно изражение; 

13. посочва, че промени, които намаляват бюджетното планиране за тези редове, трябва 

да се отхвърлят и че трябва да се намери правилният баланс между бюджетни 

кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, за да могат тези 

политики да реализират пълния си потенциал; 

14. подчертава, че предвид присъединяването на ЕС към Конвенцията по 

международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) 

трябва да се предвидят финансови средства за годишната вноска на Съюза в 

Доверителния фонд на CITES; призовава Комисията и държавите членки да 

поддържат водещата роля на ЕС в борбата с престъпленията срещу дивата природа 

със създаването и финансирането на програми, насочени срещу бракониерството, 

трафика и нелегалната търговия с дива фауна и флора; 

15. призовава за адекватно финансиране за раздела за кризата в дивата природа в 

рамките на инициативата Biodiversity for Life (B4Life, Биологично разнообразие за 

живот), с цел увеличаване на усилията на ЕС срещу бракониерството и трафика на 

дива фауна и флора; 

16. припомня, че децентрализираните агенции, чиито мисии попадат в сферата на 

компетентност на комисията ENVI (Европейски орган за безопасност на храните, 

Европейската агенция по лекарствата, Европейската агенция за околната среда, 

Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и 

Европейската агенция по химикалите) играят важна роля и подчертава, че техните 

задачи (произтичащи от законодателството, искания от Комисията и други 

инициативи на ЕС), непрекъснато се увеличават и че тези агенции трябва да 

получат необходимите финансови и човешки ресурси за осъществяването на 
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мандата си и за изпълнението на такива задачи; отбелязва със загриженост в тази 

връзка, че повечето от тези агенции са понесли сериозни съкращения на персонала 

през последните години и че въпреки това Комисията очаква от тях да продължат да 

съкращават персонала си; 

17. посочва, че тези агенции се нуждаят от подходящи ресурси и достатъчна гъвкавост, 

за да могат да поемат неочаквани пикове в работното натоварване; 

18. твърдо подкрепя тази година, също както в миналото, прилагането на подход на 

отделна оценка на индивидуалните потребности на всяка децентрализираните 

агенции; 

19. приветства в тази връзка работата по бюджетни въпроси и човешките ресурси на 

междуинституционалната работна група по ресурсите на децентрализираните 

агенции, която със сигурност допринесе за този процес с ценни заключения. 



 

PE554.828v02-00 6/6 AD\1065933BG.doc 

BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ 

Дата на приемане 17.6.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

51 

10 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, 

Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio 

Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, 

Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli 

Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 

Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne 

Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, 

Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, 

Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Glenis Willmott, 

Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, 

Damian Drăghici, Fredrick Federley, Olle Ludvigsson, Anthea 

McIntyre, James Nicholson, Marit Paulsen, Morten Helveg Petersen, 

Gabriele Preuß, Bart Staes, Keith Taylor, Claude Turmes, Tom 

Vandenkendelaere 

 
 


