
BG

 

 

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от 

Европейската сметна палата. 

Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Damijan Fišer — Служител в пресслужбата 

12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ 

Тел.: (+352) 4398 45410  Mоб. тел.: (+352) 621 55 22 24 

Email: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA

 eca.europa.eu 

Съобщение за пресата
ECA/14/44

За незабавно публикуване

Люксембург, 15 октомври 2014 г.

Институциите и органите на ЕС следва да полагат 

повече усилия за намаляване на своите емисии на 

въглероден двуокис, твърдят одиторите на ЕС. 

Публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) призовава 

институциите и органите на ЕС да разработят обща политика за намаляване на 

техните емисии от парникови газове („въглероден отпечатък“). Докладът разкрива, 

че 15-те одитирани институции и органи на ЕС все още не използват пълноценно 

инструментите за управление на околната среда, предлагани от Комисията. 

Напредъкът по отношение на въвеждането на Европейската схема за управление по 

околна среда и одит (EMAS) е бавен, наличната информация за действителния 

размер на емисиите е разпокъсана и много малко институции и органи използват 

систематично екологични обществени поръчки. 

„Институциите и органите на ЕС трябва да дават личен пример, за да се подкрепят усилията за 

постигане на целта на ЕС за намаляване на емисиите, определена за 2030 г.“, каза Ladislav BALKO 

— членът на ЕСП, отговарящ за доклада. „Следването на екологично поведение в ежедневната им 

работа е много важно, не само заради техния собствен имидж, но и заради имиджа на 

политиката в областта на климата на Европейския съюз.“ 

Одиторите на ЕС констатираха, че институциите и органите на ЕС са успели да обърнат тенденцията 

на увеличаване на емисиите от парникови газове, причинени от потреблението на енергия в техните 

сгради. Откъслечните налични данни обаче не дават възможност за установяване на ясни тенденции 

за намаляване на други източници на емисии, например емисиите, причинени от служебни 

пътувания. Повече от половината от одитираните институции и органи на ЕС не са определили 

количествени цели за намаляване на емисиите си от парникови газове. Само в ограничена степен се 

използва компенсиране на остатъчни емисии на доброволни начала. 

Въпреки че Комисията насърчава екологосъобразните обществени поръчки и че съществуват 

стандарти за екологични критерии, които могат да се използват в съответните процедури на 
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доброволни начала, одиторите установиха, че при по-малко от 20 % от 160-те одитирани процедури 

са използвани много амбициозни критерии. Повече от половината от процедурите са оценени като 

„неекологични“ или само „слабоекологични“: 

Регистрацията в EMAS за публичните администрации е възможна от 2001 г., а към месец юни 2014 г. 

по нея са регистрирани седем от 15-те одитирани институции и органи на ЕС, а други пет се 

подготвят за регистрация. Обикновено въвеждането на EMAS води до подобрения в екологичните 

резултати, но също и до финансови икономии. 

Бележка към издателите: 

Специалните доклади на ЕСП се публикуват през цялата година и представят резултатите от 

отделни одити на конкретни бюджетни области или теми на управлението. 

В настоящия специален доклад (№ 14/2014), озаглавен „Как институциите и органите на ЕС 

изчисляват, намаляват и компенсират своите емисии на парникови газове?“ ЕСП разглежда 

въпроса за това дали институциите и органите на ЕС имат политики за намаляване на 

въздействието от тяхната административна дейност върху околната среда и дали тези 

политики се изпълняват ефикасно. 

Политиката на Европейския съюз в областта на околната среда има за цел постигането на 

високо равнище на защита. В член 11 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) се предвижда, че изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат 

включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност, 

за да се насърчи устойчивото развитие. 

Одитът обхвана 15 институции и органи на ЕС, т.е. всички институции и органи на ЕС с 

численост на персонала над 500 служители през 2012 г., както и Европейската агенция за 

околната среда предвид нейните специфични задачи, пряко свързани с темата на одита. 

Одиторите обърнаха специално внимание на Европейската комисия не само поради 

нейната величина, но също така поради ролята ѝ на институция на ЕС, която е носител на 

законодателната инициатива. 

Одиторите на ЕС препоръчват: 

- Комисията следва да предложи обща политика за намаляване на въглеродния 

отпечатък от административната дейност на институциите и органите на ЕС. Тази 

политика следва да включва обща количествена цел за намаляване на емисиите на 

парникови газове до 2030 г. 

- Институциите и органите на ЕС следва да въведат хармонизиран подход за 

изчисляване и отчитане на своите преки и непреки емисии на парникови газове. Те 

следва да разработят общ подход за компенсиране на доброволен принцип на 

емисиите на парникови газове, които не могат да бъдат избегнати; 

- Всички институции и органи на ЕС следва да се регистрират по Схемата за 

управление по околна среда и одит (EMAS) и да я прилагат, като постепенно 

намаляват ограниченията в обхвата; 

Институциите и органите на ЕС следва да използват екологосъобразни обществени 

поръчки, когато това е възможно. 
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