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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. изразява задоволство от цялостното изпълнение на Комисията във връзка с 

бюджетните кредити по бюджетните редове за околна среда, действия по климата, 

обществено здраве и безопасност на храните през 2015 г.;  

2. изразява задоволство от работата, извършена от петте децентрализирани агенции, 

които попадат в рамките на нейните правомощия и които изпълняват технически, 

научни или управленски задачи, с цел подпомагане на институциите на Съюза при 

изготвянето и прилагането на политиките в областта на околната среда и климата, 

общественото здравеопазване и безопасността на храните, както и във връзка с 

начина на изпълнение на бюджетите на агенциите;  

3. отбелязва доклада на Сметната палата за 2015 г., в който се констатира леко 

намаление на общия процент на грешки по раздел „Развитие на селските райони, 

рибарство, околна среда и климат“ от главата за околна среда – 5,3% спрямо 6% за 

предходната година;  

Околна среда и действия по климата 

4. подчертава, че на ГД „Околна среда“ са предоставени 369 251 846 EUR под формата 

на бюджетни кредити за поети задължения, от които 99,83 % са изпълнени; 

отбелязва, че по отношение на бюджетните кредити за плащания е задоволителен 

фактът, че 99,36% от наличните 332 260 333 EUR са били усвоени; отбелязва освен 

това, че административните разходи за програмата LIFE + се изпълняват за две 

бюджетни години (посредством автоматични преноси) и че ако тези 

административни разходи не бъдат отчетени, степента на изпълнение за плащанията 

достига 99,72%; 

5. изразява задоволство от общото изпълнение на оперативния бюджет на програмата 

LIFE+, което за 2015 г. е 99,95 % от бюджетните кредити за поети задължения и 

98,93% от бюджетните кредити за плащания; подчертава, че програмата LIFE+ е 

допринесла за повишаване на осведомеността и участието на гражданите в 

законодателството, за прилагане на политиката на Съюза в областта на околната 

среда, както и за подобряване на управлението в този сектор; отбелязва, че през 

2015 г. 225,9 милиона евро са били заделени като безвъзмездни средства за 

реализацията на дейности, 40 милиона евро са били използвани за финансови 

инструменти, управлявани от Европейската инвестиционна банка, а 59,2 милиона 

евро са били използвани за мерки, насочени към подкрепа на ролята на Комисията 

за иницииране и мониторинг във връзка с развитието на политиките и 

законодателството; отбелязва, че 10,2 милиона евро са били използвани за 

административна подкрепа по програмата LIFE и за подкрепа на Изпълнителната 

агенция за малките и средните предприятия (EASME); 

6. отбелязва, че ГД „Действия по климата“ е повишила процента на своето изпълнение 
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до 99,9% от 108 747 880 EUR под формата на бюджетни кредити за поети 

задължения и 91,77% от 47 479 530 EUR под формата на бюджетни кредити за 

плащания и че ако административните разходи не се вземат предвид, степента на 

изпълнение за плащанията достига 96,88%; 

7. подчертава, че сумата от 4 400 000 EUR е била разпределена като вноски по 

международни конвенции, протоколи и споразумения, по които Съюзът е страна 

или във връзка с които Съюзът участва в подготвителни дейности; счита, че в тази 

връзка е важно ролята на Европейския парламент да бъде надлежно отразена; 

8. насърчава бюджетния орган в бъдеще да се насочи към пилотни проекти (ПП) и 

подготвителни действия (ПД) с действителна добавена стойност за Съюза; 

отбелязва, че са изпълнени десет ПП и пет ПД, на стойност от общо 1 400 000 EUR 

под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 5 599 888 EUR под 

формата на бюджетни кредити за плащания; 

Обществено здраве  

9. отбелязва, че оценката на Втората програма в областта на здравето (2008 – 2013 г.) 

беше приключена през 2015 г.; приветства факта, че Третата програма в областта на 

здравето беше подсилена през 2015 г. с цел подкрепа и насърчаване на обмена на 

информация и добри практики в държавите членки, изправени пред 

предизвикателства, свързани с приема на голям брой мигранти, лица, търсещи 

убежище, и бежанци, по-специално във връзка с изготвянето от ГД „Здравеопазване 

и политика за потребителите“ на личен здравен картон за оценка на здравословното 

състояние на мигрантите, който да се използва в „горещите точки“ и приемните 

центрове, както и осигуряването на допълнителен бюджет за проекти, свързани със 

здравето на мигрантите; 

10. отбелязва, че степента на изпълнение по Програмата в областта на здравето за 

периода 2014 – 2020 г. е много добра – 99,9% и че наличните бюджетни кредити за 

плащания са напълно изпълнени; 

11. отбелязва, че през 2015 г. ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ 

трябваше да усвои 237 251 659 EUR по бюджетните редове за обществено здраве, за 

97,4% от които бяха поети задължения по задоволителен начин; отбелязва също 

така, че степента на изпълнение за плащанията е 97,2%; подчертава все пак, че 

всички бюджетни кредити в областта на здравеопазването са изцяло изпълнени, с 

изключение на тези за Европейския център за профилактика и контрол върху 

заболяванията (ECDC), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и 

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА); при все това подчертава, че непълното 

усвояване на тези бюджетни кредити за поети задължения напълно съответства на 

резултата от изпълнението за 2014 г.; 

12 отбелязва, че отчетите на агенциите показват положителен бюджетен резултат – 

3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (ЕОБХ) и 1 949 934 EUR (EMA) и че тази 

сума е вписана като целеви приходи за 2015 г., които да бъдат изпълнени през 2016 

г.; следователно отбелязва, че предвид на този факт степента на изпълнение е 100% 

и за трите агенции;  
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13. отбелязва, че при извършването на глобалния трансфер през септември 2015 г. в 

областта на здравеопазването бяха върнати 8,1 милиона евро под формата на 

бюджетни кредити за плащания; 

Безопасност на храните, здраве на животните, хуманно отношение към 

животните и здраве на растенията 

14. отбелязва, че по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за 

безопасност на храните и на фуражите, здраве на животните, хуманно отношение 

към животните и здраве на растенията, при извършването на глобалния трансфер 

12,9 милиона евро бяха върнати от бюджета за храни и фуражи (2,4 милиона евро от 

бюджета за здраве на растенията и 10,5 милиона евро от Фонда за извънредни 

положения); отбелязва, че останалите бюджетни кредити за поети задължения са 

напълно изпълнени; 

15. отбелязва, че не са гласувани нови пилотни проекти през 2015 г.; отбелязва, че по 

отношение на подготвителната дейност за контролните пунктове във връзка с 

транспорта на животни, през 2015 г. беше изплатен остатък от 0,4 милиона евро; 

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

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

областта на политиката относно околната среда и климата, общественото 

здравеопазване и безопасността на храните за финансовата 2015 година. 
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