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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. подчертава, че 21,0% от общия размер на поетите задължения в проектобюджета 
за 2020 г. (ПБ за 2020 г.) са свързани с климата; изразява съжаление, че според 
отчитаните тенденции по линия на бюджета на Съюза ще се предоставят само 
19,7% за периода на текущата многогодишна финансова рамка (МФР), докато 
договорената преди 2014 г. цел беше за „най-малко 20%“ за периода 2014—
2020 г.; подчертава, че според Комисията в бюджета за 2020 г. ще бъдат 
необходими допълнителни 3,5 милиарда евро за свързани с климата разходи, за да 
се постигне целта от 20%; подчертава, че следва да се положат всички възможни 
усилия, за да се гарантира постигането на общата цел за бюджета на Съюза до 
края на 2020 г.; отново призовава за по-амбициозно интегриране на въпросите 
относно климата в размер на 40%, като отбелязва, че Парламентът е отправил 
настоятелен призив за 30% в резолюцията си от ноември 2018 г., за подобряване 
на методиката за проследяване на действията в областта на климата и 
устойчивостта по отношение на изменението на климата в следващата МФР и за 
привеждането им в съответствие с Парижкото споразумение и целите на Съюза за 
действията в областта на климата; настоява следващата МФР да се основава на 
надеждна методика, установена в съответствие с международно признати 
методики, с цел проследяване на финансирането на действията в областта на 
климата и избягване на риска от надценяване на действията в областта на 
климата; счита, че екологичното бюджетиране на следващата МФР е от ключово 
значение за постигането на нашите цели в областта на климата;

2. отбелязва със загриженост, че отново само 8,3% от общия размер на поетите 
задължения са свързани с усилията за промяна на тенденцията за намаляване на 
биологичното разнообразие, което представлява най-ниското съотношение от 
2015 г. насам, въпреки наблюдавания безпрецедентен и ускорен темп на изчезване 
на видовете; призовава за разпределянето на достатъчни увеличения и 
проследими ресурси, за да се гарантира дългосрочната и съгласувана защита на 
биологичното разнообразие в целия Съюз; настоява следващата МФР да се 
основава на надеждна методика, установена в съответствие с международно 
признати методики, с цел проследяване на биологичното разнообразие и 
избягване на риска от надценяване на действията в областта на климата;

3. счита, че особено през последната година на МФР е необходим амбициозен 
бюджет за свързани с действия в областта на климата програми и за опазването на 
биологичното разнообразие, за да се изгради мост към предстоящата МФР, която 
се очаква да има бавен старт, докато всички нови програми започнат да 
функционират пълноценно;

4. призовава Съюза да задели достатъчно финансиране за цялостното и ефективно 
изпълнение на бъдещия Европейски зелен пакт;
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5. подчертава освен това, че в контекста на политическите насоки за следващата 
Европейска комисия, публикувани от новоизбрания председател на Комисията, е 
абсолютно необходимо спешно да се ускори намаляването на емисиите;

6. в съответствие с Програмата до 2030 г. и ангажиментите, поети от Съюза и 
неговите държави членки в рамките на Общото събрание на Организацията на 
обединените нации, подчертава необходимостта да се осигурят достатъчно 
средства в бюджета за 2020 г. за постигането на целите за устойчиво развитие;

7. отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за 
програмата LIFE с 21,5 милиона евро (+3,9%); изразява убеденост, че бюджетът 
на програмата LIFE за 2020 г. е недостатъчен (529,6 милиона евро); призовава за 
значителни увеличения за 2020 г. с цел подготовка и постигане на съответствие с 
исканията на Парламента за удвояване на бюджета на програмата LIFE по време 
на МФР за периода след 2020 г.; изразява дълбоко съжаление за това, че LIFE 
представлява едва 0,3% от ПБ за 2020 г.;

8. приветства факта, че новата програма rescEU ще получи 156,2 милиона евро с цел 
да ѝ се помогне да се справи по-успешно със земетресенията, пожарите в диви 
места, горските пожари и други природни бедствия; подчертава необходимостта 
от инструменти като Механизма за гражданска защита и фонд „Солидарност“ за 
покриването на екологичните катастрофи и остойностяването на вредите за 
околната среда;

9. отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на 
69,7 милиона евро (+2,0%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 
64,2 милиона евро (+4,7%) в областта на здравето; изразява съжаление, че тази 
сума е едва 0,04% от ПБ за 2020 г. и 1,9% от бюджетните кредити по функция 3 
(за поети задължения);

10. подчертава, че в бюджета следва да се заделят подходящи средства за изготвянето 
и изпълнението на бъдещия европейски план за борба с раковите заболявания; 
подчертава, че този план е от съществено значение за насърчаването и 
подобряването на превенцията, научните изследвания, достъпа до иновации и 
реинтеграцията;

11. отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на 
280,0 милиона евро (‒3,3%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 244,7 
милиона евро (2,3%) в областта на храните и фуражите; изразява съжаление, че 
тази сума е едва 0,17% от ПБ за 2020 г. и 7,5% от бюджетните кредити по 
функция 3 (за поети задължения);

12. отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на 
156,2 милиона евро (+4,4%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 77,0 
милиона евро (‒5,7%) за Механизма за гражданска защита на Съюза, който е 
крайъгълен камък на солидарността на Съюза;

13. отбелязва, че броят на постоянните и временните длъжности, разрешени съгласно 
ПБ за 2020 г., остава непроменен в сравнение с бюджета за 2019 г. за Европейския 
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската 
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агенция по лекарствата (EMA), докато броят на тези длъжности се увеличава за 
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (+34, след 
преразглеждането на общото законодателство в областта на храните), 
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) (+1) и Европейската агенция по 
химикали (ECHA) (+2); подчертава, че по целесъобразност за тези агенции трябва 
да бъдат разпределени повече финансови и човешки ресурси, за да могат те да 
изпълняват своя мандат и задачи и за да се насърчава прилагането на 
научнообоснован подход в Съюза; подчертава, че по-добрата координация между 
агенциите ще оптимизира работата им, както и използването на публични 
средства;

14. призовава Комисията да изпълнява бързо пилотните проекти и подготвителните 
действия (ПП и ПД);

15. посочва, че ПП и ПД следва да бъдат хармонизирани с целите в областта на 
климата и следва да получават значително финансиране през целия си жизнен 
цикъл, така че да могат да реализират пълния си потенциал и да подготвят 
почвата за приемането на бъдещи мерки.
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