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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 от страна на Комисията на 
бюджетните кредити по бюджетните редове за околна среда, действия по климата, 
обществено здраве и безопасност на храните през 2018 г.;

2. изразява задоволство от работата, извършена от петте децентрализирани агенции, 
които попадат в обхвата 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, 
климата, общественото здраве и безопасността на храните, както и във връзка с 
начина на изпълнение на бюджетите на тези агенции; подчертава, че предвид 
мащаба на предстоящите предизвикателства трябва да се гарантира подходящо 
финансиране за агенциите и генералните дирекции на Комисията, които работят в 
областта на околната среда, климата, общественото здраве и безопасността на 
храните, и че допълнителните съкращения или неувеличаването на бюджетите ще 
имат верижен ефект върху качеството на живот на европейските граждани;

3. отбелязва, че в годишния си доклад относно изпълнението на бюджета за 
финансовата 2018 година Сметната палата („Палатата“) продължава да 
констатира съществено ниво на грешки в разходните области, свързани с 
развитието на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ), пазарните мерки, рибарството, околната среда и действията по климата, 
припомня, че разходите в тези области се подчиняват на сложни условия за 
допустимост, и насочва вниманието към видовете грешки, които могат да 
възникнат, като например недопустими бенефициенти, дейности или декларирани 
разходи; отбелязва, че 6 от 251-те операции в извадката, използвана за оценка на 
нивото на грешките за функция „Природни ресурси“ (2,4%), се отнасят до 
околната среда, действията по климата и рибарството; отбелязва, че Палатата не е 
изчислила общото ниво на грешките за функция 3, която включва разходите за 
здраве и безопасност на храните и фуражите;

Околна среда и действия по климата

4. подчертава, че през 2018 г. ГД „Околна среда“ е имала 456 служители и бюджетът 
ѝ е достигнал 469,02 милиона евро;

5. посочва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения 
и за плащания е достигнала съответно 99,8% и 97,7% през 2018 г.;

6. подчертава, че делът на плащанията, извършени след изтичане на 
законоустановените срокове, е достигнал 8,20% от плащанията, извършени от ГД 
„Околна среда“ през 2018 г. (5,85% през 2017 г., 3,92% през 2016 г.); изразява 
съжаление по-специално за това, че закъсненията при плащанията по програмата 
LIFE са достигнали по-високи равнища през 2018 г. (10,3% в сравнение с 5,8% 
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през 2017 г. и 3,9% през 2016 г.);

7. отбелязва, че през 2018 г. ГД „Околна среда“ е представила в годишния си отчет 
за дейността среден процент остатъчни грешки от 0,09%, който не превишава 
прага на същественост от 2%;

8. отбелязва, че ГД „Околна среда“ е подчертала в годишния си отчет за дейността, 
че условията на решението за екстернализиране във връзка със сътрудничеството 
с Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) по 
отношение на персонала предполагат, че капацитетът на персонала в ГД „Околна 
среда“ е много ограничен, що се отнася до дейностите, свързани с програмата 
LIFE, което може да изисква допълнителен преглед на работните методи и 
договорености в рамките на генералната дирекция;

9. подчертава, че през 2018 г. ГД „Действия по климата“ е управлявала 
131,9 милиона евро по дял „Действия по климата“ от бюджета на Съюза и е имала 
200 служители; посочва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за 
поети задължения и за плащания по този дял е достигнала съответно 99,77% и 
92,04%;

10. приветства факта, че през 2018 г. едва 0,93% от всички плащания на ГД 
„Действия по климата“ са били изплатени със закъснение спрямо 
законоустановените срокове (3,9% през 2017 г.);

11. подчертава, че ГД „Действия по климата“ и ГД „Бюджет“ наблюдават 
изпълнението на целта в многогодишната финансова рамка (МФР) за насочване 
на 20% от разходите към интегриране на въпросите относно климата и че ГД 
„Действия по климата“ подкрепя други генерални дирекции да интегрират 
свързаните с климата съображения в своите дейности; приветства факта, че през 
2018 г. 20,1% от бюджета на Съюза са били изразходвани за дейности, свързани с 
климата, но изразява съжаление, че в началото на 2019 г. все още се счита, че 
според отчитаните тенденции по линия на бюджета на Съюза ще се предоставят 
само 19,7% за текущия период на МФР;

12. призовава Комисията да разработи система за мониторинг за правилното и 
навременно изпълнение на целта за включване на изменението на климата в МФР 
за периода 2021 – 2027 г. и припомня, че поради късното стартиране на 
настоящата МФР целта за включване на изменението на климата не можеше да 
бъде постигната през първите няколко години; подчертава, че Съюзът трябва да 
гарантира, че тези цели са изпълнени, за да се подпомогне изпълнението на 
Парижкото споразумение;

13. изисква от Комисията всяка година да представя на Европейския парламент 
доклад, в който се описва приносът на всяка бюджетна позиция за целта за 
интегриране на свързаните с климата въпроси, за да се улесни мониторингът;

14. изразява силна загриженост, че в годишния отчет за дейността на ГД „Действия 
по климата“ за 2018 г. отново е изразена резервата по причини, свързани със 
запазването на репутацията, както и по правни, финансови и институционални 
причини, във връзка със значителните рискове за сигурността, установени в 
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Регистъра на ЕС за Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), както се 
посочва в годишните отчети за дейността от 2010 г. насам и както се потвърждава 
от оценката на риска от 2018 г.; изразява съжаление относно необичайната 
продължителност на тази резерва; призовава Комисията да намери бързо решение 
за ситуацията;

Обществено здраве, безопасност на храните, здраве на животните, хуманно 
отношение към животните и здраве на растенията

15. отбелязва, че през 2018 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е 
изпълнила бюджет от 484,9 милиона евро в областите си на политика;

16. подчертава факта, че в областта на общественото здраве обществените поръчки са 
най-важният инструмент за финансово управление и че през 2018 г. бюджетните 
кредити за поети задължения и за плащания са усвоени изцяло; подчертава, че в 
областта на безопасността на храните и фуражите бюджетът се изпълнява до 
голяма степен чрез преки безвъзмездни средства за държавите членки и че 
степента на изпълнение на поетите задължения и плащанията е достигнала 
съответно 99,0% и 98,6%;

17. отбелязва, че през 2018 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е 
представила в годишния си отчет за дейността среден процент остатъчни грешки 
от 1,9%, който не превишава прага на същественост от 2%;

18. отбелязва със загриженост, че делът на плащанията, свързани с управление на 
безвъзмездни средства, които са били извършени навреме от ГД „Здравеопазване 
и безопасност на храните“, е намалял от 97% на 83% между 2016 г. и 2018 г.;

19. подчертава, че през 2018 г. в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ са 
работили 778 служители (780 през 2017 г.);

20. посочва предизвикателствата, установени от ГД „Здравеопазване и безопасност на 
храните“ в нейния годишен отчет за дейността, при изпълнението на Третата 
програма за действие на Съюза в областта на здравето за периода 2014 — 2020 г. 
(„Здравната програма“); отбелязва, че тези предизвикателства са свързани с 
настоящия механизъм за финансиране на Здравната програма, който позволява 
единствено ориентирано към проекти финансиране и може да има отрицателно 
въздействие върху дългосрочната устойчивост на предприетите действия, както и 
със сложността на някои механизми в Здравната програма, като например 
изпълняваните с държавите членки съвместни действия, което означава, че от 
първоначалното планиране на дейността до действителното ѝ стартиране може да 
измине много време; отбелязва заключенията на Европейската сметна палата в 
Специален доклад № 21/2019 относно антимикробната резистентност (АМР), 
според който дейностите на Комисията и агенциите са довели до постигането на 
известен напредък, например по ветеринарни и свързани с храните въпроси; 
въпреки това изразява съжаление, че според същия доклад понастоящем няма 
много доказателства, че здравната тежест във връзка с АМР е намаляла в Съюза;

21. подчертава предизвикателствата, установени от ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“ в нейния годишен отчет за дейността, при прилагането 
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на общата финансова рамка (ОФР) за периода 2014—2020 г. в областта на 
хранителната верига, като например липсата на достъп до резерва при кризи и 
липсата на установен метод за оценка на животните, растенията и продуктите, 
които трябва да бъдат унищожени в хода на мерките за ограничаване на 
разпространението на болести;

22. 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 здраве 
и безопасността на храните за финансовата 2018 година.
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