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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. призовава за преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР), за да се 

гарантира, че Европейския съюз ще постигне целите на своята политика в областта 

на климата и енергетиката за 2020 г. и че е на път да постигне по възможно най-

ефективен начин целите, набелязани в рамките на СОР21 в Париж, и целите на 

политиката в областта на климата и енергетиката на ЕС за 2030 и 2050 г.;  

подчертава, че преобразуването на европейската икономика в нисковъглеродна 

икономика ще бъде едно от основните предизвикателства за Европейския съюз през 

идните години; отбелязва освен това, че съгласно Споразумението от Париж е 

необходимо да бъдат предоставени средства от ЕС за подпомагането на дейността в 

областта на климата в развиващите се държави; отправя искане към Комисията да 

разгледа този въпрос в хода на прегледа/преразглеждането на МФР; 

2.  отбелязва, че най-малко 20% от МФР за периода 2014 - 2020 г. следва да бъдат 

похарчени за действия, свързани с изменението на климата, и отбелязва, че 

методологията за интегрирания подход на Комисията е изчислила, че 12.7 % от 

бюджета за 2014 г. е похарчен за изменението на климата и че 12.5% са 

разпределени в проекта на бюджет за 2015 г.; настоятелно призовава Комисията да 

предостави окончателни данни за бюджета за 2015 г., във вида, в който е изпълнен, 

и също така прогнозите за разходи, свързани с действия в областта на климата, 

които ще бъдат необходими пред останалите години от настоящата МФР, за да бъде 

постигната необходимата цел от 20 %, за да се гарантира, че целите от 

Споразумението от Париж са постигнати; призовава Комисията да гарантира, че 

механизмът за включване на политиката в областта на изменението на климата е 

напълно оперативен; подчертава, че увеличение на настоящите 20% би могло да се 

разглежда като неутрален по отношение на бюджета инструмент, който да 

подпомогне превръщането на Европа в устойчива нисковъглеродна икономика; 

3. призовава Комисията да гарантира, че финансовите средства на Съюза не съдържат 

нито субсидии, които са вредни за климата, или не водят до зависимост от 

инфраструктура за изкопаеми горива или пък подкрепя дейности, нанасящи вреди 

на екосистемите и биологичното разнообразие, нито пък субсидии за изкопаеми 

горива; призовава също така Комисията да въведе ефективен метод за проследяване 

на разходите за биологичното разнообразие в бюджета на Съюза; 

4. подчертава, че преразглеждането на МФР не следва да бъде използвано от 

държавите членки, за да се отърват от своите отговорности, произтичащи от целите 

от Париж за 100 милиарда щатски долара годишно за съвместната цел за подкрепа 

на развиващите се държави, като ги прехвърлят на бюджета на ЕС; 

5. отбелязва, че регламентът за прилагане на „Хоризонт 2020“ е поставил по-висока 

цел в областта на климата отколкото тази на цялостния бюджет на ЕС; счита, че за 

да се стигне до това разходите, свързани с климата, да надхвърлят 35 % от целия 

бюджет за „Хоризонт 2020“ е необходимо по-точно и по-пълно проследяване на 
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действията в областта на климата в рамките на „Хоризонт 2020“, както и по-голямо 

съсредоточаване на вниманието върху частите от „Хоризонт 2020“ , които 

потенциално могат да бъдат обвързани с климата, но до този момент не са довели до 

значителни действия в областта на климата; 

6. предвид факта, че трябва да се гарантира добавената стойност на екосистемите и 

биологичното разнообразие на европейската околна среда, счита, че МФР следва да 

признае тази стойност, като предвиди достатъчни средства в предстоящите 

бюджети за съхраняването на това биологично разнообразие, най-вече, но не 

единствено, в селските райони; 

7. във връзка с настоящите ангажименти от страна на ЕС за спиране на загубата на 

биологично разнообразие и на влошаване на състоянието на екосистемните услуги в 

Европа до 2020 г., ние трябва да гарантираме, че общите разходи на ЕС не се 

отразяват отрицателно на биологичното разнообразие и че подпомагат постигането 

на нашите цели в областта на биологичното разнообразие; 

8. счита, че МФР следва да осигури достатъчен бюджет и финансиране за мрежата 

„Натура 2000“, по-специално посредством програмата LIFE, с която се цели 

стимулиране на изпълнението на целите в областта на околната среда, енергетиката 

и климата, както и тяхното включване в други политики и практики на държавите 

членки; отбелязва със загриженост намаляването на бюджетни кредити за плащания 

в бюджета за 2015 г. за програмата LIFE, произтичащо най-вече от отлагането на 

някои проекти поради икономическата ситуация и закъснения в плащанията за 

Инструмента за финансиране на природен капитал; 

9. призовава Комисията да започне извършването на проверка на пригодността на 

ОСП възможно най-скоро, въз основа на пет въпроса за проверка на пригодността: 

добавена стойност за ЕС, уместност, ефективност, ефикасност и последователност 

на политиката; 

10. счита, че финансирането на ОСП трябва да бъде приведено в съответствие, така че 

да допринесе за постигането на целите на политиката на Съюза за опазване на 

околната среда, наред с друго качеството на въздуха, водата, биологичното 

разнообразие и целите на политиката в областта на климата; 

11. счита, че програмата „Здраве за растеж“ за периода 2014-2020 г. е ключов 

инструмент, и предвид това подчертава необходимостта да се гарантира, че нейният 

бюджет ще бъде запазен; 

12. призовава Комисията да извърши оценка на това дали целите на програмата 

„Хоризонт 2020“ са постигнати след пренасочването на средства към Европейския 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и най-малко да възстанови бюджетния 

пакет за програмата; 

13. отбелязва, че преходът към по-кръгова икономика ще стимулира енергетиката и 

ефективността на ресурсите и ще допринесе за намаляването на емисиите на 

парникови газове, и следователно призовава за адекватна финансова подкрепа за 

прилагането на пакета за кръговата икономика; 
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14. счита, че при преразглеждането на МФР следва да се предвиди факта, че 

безопасността и сигурността на храните ще бъдат предизвикателства през идните 

години, предвид все по-големия натиск, упражняван над ресурсите, и увеличаването 

на разпространението на болести по растенията в ЕС; това предвиждане би могло да 

се използва за разглеждането на въпросите, свързани с тенденциите за недохранване 

в държавите членки, и също така за засилване на качеството и безопасността на 

храните, по-специално чрез подобряване на ефективността, ефикасността и 

надеждността на официалните проверки в качеството на жизненоважно средство за 

запазването на висока степен на безопасност за хората, животните и растенията по 

хранителната верига, като същевременно се гарантира висока степен на защита на 

околната среда. 

15. счита, че преразглеждането на МФР следва да отчете увеличаването на броя и на 

сериозността на природните и причинените от човека бедствия, като отпусне повече 

средства за инструмента за гражданска защита и позволи тези средства да бъдат по-

гъвкаво използвани; 
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