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КРАТКА ОБОСНОВКА

Космическата промишленост в Европейския съюз създава добавена стойност, чийто 
размер по приблизителни оценки е между 53 милиарда и 62 милиарда евро, и осигурява 
заетост на 231 000 специалисти. Целите на космическата програма на Европейския 
съюз са да се подобри сигурността на Съюза и да се осигури технологична 
независимост, да се предприемат мерки за справяне с някои от най-неотложните 
предизвикателства в световен мащаб, като например борбата с изменението на климата, 
да се стимулират технологичните иновации и да се осигурят социалноикономически 
ползи за предприятията и народите на Европа. Програмата ще продължи да бъде 
съсредоточена върху усъвършенстването на трите водещи проекта на ЕС: „Галилео“ 
(спътникова навигация), „Коперник“ (наблюдение на Земята) и EGNOS (навигация с 
цел „безопасност за човешкия живот“), както и разработване на STT (сигурност на 
космическото пространство) и стартиране на инициативата Govsatcom (сигурни 
спътникови комуникации).

За периода 2021 – 2027 г. от МФР предложението на Комисията е „Галилео“/EGNOS да 
се финансират с 8,6 милиарда евро по (постоянни) цени за 2018 г. (9,7 милиарда евро по 
текущи цени), а „Коперник“ – съответно с 5,1 млрд. евро (5,8 млрд. евро). За STT и 
Govsatcom са разпределени 400 милиона евро (500 милиона евро по текущи цени). Като 
цяло космическата програма представлява 1,25% от поетите задължения по МФР за 
периода 2021 – 2027 г. Всички суми трябва да се разглеждат като ориентировъчни до 
приключването на процеса на приемане на МФР и в настоящия документ са изразени в 
постоянни цени, за да се даде възможност за пряко сравнение с предходния период на 
МФР. 

Програмата за космическото пространство на Европейския съюз дава възможност на 
държавите членки да реализират технологични ползи от програма, която е твърде 
голяма, за да може която и да е отделна държава членка да се конкурира ефективно. По 
този начин и благодарение на преките ползи в областта на заетостта и подкрепата за 
конкурентоспособността на космическия сектор, технологиите, данните и услугите, 
свързани с космическата програма, добавят значителна стойност към бюджета на 
Европейския съюз, включително, но не само, политиката в областта на рибарството, 
програмите в областта на околната среда и климата, прецизното земеделие и 
транспорта и моделирането/управлението на трафика. ЕС следва да се стреми да 
използва информацията от космическата програма, за да осигури по-добра информация 
за бъдещото планиране на бюджета и вземането на решения в тези и други области.

Комисията заяви намерението си, като се използва за основа съществуващата 
Европейска агенция за глобална навигационна спътникова система,  да се създаде 
Агенция на Европейския съюз за космическата програма, за да се осигури „единна и 
опростена система на управление“, като Европейската космическа агенция ще 
продължи да бъде основният партньор при изпълнението на програмата. Намерението 
да се постави по-силен акцент върху предлагането на пазара, администрирането и 
управлението на програмата чрез преименуваната агенция се приветства. Финансовият 
риск е присъщ за създаването на нова структура на управление и поради това се 
подчертава колко е важно да са налице ясна стратегия, разделение на функциите, 
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отговорност и надзор при управлението на Агенцията на Европейския съюз за 
космическата програма с цел смекчаване на бюджетния риск. 

Програмата се основава на технологии и умения, които са високоспециализирани, 
понякога дори уникални, и които извличат полза от актуалното развитие на събитията. 
Поради това програмата следва да функционира в рамките на МФР, която е достатъчно 
гъвкава, за да реагира на променливи разходи и на развитието на събитията, както и 
съгласно нормативна уредба, която е достатъчно гъвкава, за да служи на висшите 
интереси на Съюза, на програмата и на държавите членки. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е Съюзът да 
гарантира своята свобода на действие и 
автономност, за да има достъп до 
космическото пространство и да може 
да го използва по безопасен начин. 
Поради това е от съществено значение 
той да запази автономния, надежден и 
ефективен от гледна точка на разходите 
достъп до космическото пространство, 
особено по отношение на критичната 
инфраструктура и технологии, 
обществената сигурност и сигурността 
на Съюза и неговите държави членки. 
Ето защо Комисията следва да има 
възможност да обединява услуги по 
изстрелване на европейско равнище 
както за собствени нужди, така и за 
нуждите на други субекти по тяхно 
искане, включително на държавите 
членки, в съответствие с разпоредбите 
на член 189, параграф 2 от Договора. 
Изключително важно е също така 
Съюзът да продължи да разполага с 
модерни, ефективни и гъвкави 
инфраструктурни съоръжения за 
изстрелване. В допълнение към 
мерките, предприети от държавите 

(4) Необходимо е Съюзът да 
гарантира своята свобода на действие и 
автономност, за да има достъп до 
космическото пространство и да може 
да го използва по безопасен начин. 
Поради това е от съществено значение 
той да запази автономния, надежден и 
ефективен от гледна точка на разходите 
достъп до космическото пространство, 
особено по отношение на критичната 
инфраструктура и технологии, 
обществената сигурност и сигурността 
на Съюза и неговите държави членки. 
Ето защо Комисията следва да има 
възможност да обединява услуги по 
изстрелване на европейско равнище 
както за собствени нужди, така и за 
нуждите на други субекти по тяхно 
искане, включително на държавите 
членки, в съответствие с разпоредбите 
на член 189, параграф 2 от Договора. 
Изключително важно е също така 
Съюзът да продължи да разполага с 
модерни, ефективни и гъвкави 
инфраструктурни съоръжения за 
изстрелване. В допълнение към 
мерките, предприети от държавите 
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членки и Европейската космическа 
агенция, Комисията следва да обмисли 
начини за оказване на подкрепа на 
такива съоръжения. По-специално 
когато свързаната с космическото 
пространство наземна инфраструктура, 
необходима за изстрелванията в 
съответствие с нуждите на Програмата, 
трябва да бъде запазена или 
подобрявана, следва да бъде възможно 
тези промени да бъдат частично 
финансирани в рамките на Програмата в 
съответствие с Финансовия регламент и 
когато може да бъде установено 
наличието на ясна добавена стойност за 
ЕС, с цел постигане на по-добра 
разходоефективност на Програмата.

членки и Европейската космическа 
агенция, Комисията следва да обмисли 
начини за оказване на подкрепа на 
такива съоръжения. По-специално 
когато свързаната с космическото 
пространство наземна инфраструктура, 
необходима за изстрелванията в 
съответствие с нуждите на Програмата, 
трябва да бъде запазена или 
подобрявана, следва да бъде възможно 
тези промени да бъдат частично 
финансирани в рамките на Програмата в 
съответствие с Финансовия регламент и 
когато може да бъде установено 
наличието на ясна добавена стойност за 
ЕС, с цел постигане на по-добра 
разходоефективност на Програмата, 
като се разчита на гъвкава 
Многогодишна финансова рамка, 
която е в състояние да реагира на 
променящите се обстоятелства.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази програма ще допринесе за 
координиране на действията по климата 
и постигане на общата цел за 
изразходване на 25 % от бюджета на ЕС 
в подкрепа на целите, свързани с 
климата. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
Програмата и ще им бъде направена 
повторна оценка в контекста на 
съответните процеси на оценка и 
преразглеждане.

(13) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза да 
изпълнява водеща роля при 
прилагането на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, тази програма ще 
допринесе за координиране на 
действията по климата и за бързото
постигане на общата цел за 
изразходване на 30% от бюджета на ЕС 
в подкрепа на целите, свързани с 
климата, както и за интегрирането на 
целите за устойчиво развитие във 
всички политики на Съюза. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението на Програмата и ще им 
бъде направена повторна оценка в 
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контекста на съответните процеси на 
оценка и преразглеждане.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като Програмата по принцип 
се финансира от Съюза, сключените по 
нея договори за възлагане на 
обществени поръчки следва да бъдат в 
съответствие с правилата на Съюза. В 
този контекст Съюзът следва също така 
да отговаря за определянето на целите, 
които трябва да бъдат постигнати по 
отношение на обществените поръчки.

(15) Тъй като Програмата по принцип 
се финансира от Съюза, сключените по 
нея договори за възлагане на 
обществени поръчки следва да бъдат в 
съответствие с правилата на Съюза и да
отчитат надлежно критериите във 
връзка с околната среда, социалната 
сфера и корпоративното управление. 
В този контекст Съюзът следва също 
така да отговаря за определянето на 
целите, които трябва да бъдат 
постигнати по отношение на 
обществените поръчки. Цялостното 
изпълнение на Програмата, 
включително нейните процедури за 
възлагане на поръчки, следва да е в 
съответствие с принципите на 
прозрачност, недискриминация и 
еднакво третиране, по-специално по 
отношение на равенството между 
половете.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Доброто публично управление на 
Програмата изисква стриктно 
разпределение на отговорностите и 
задачите между различните участващи 
субекти, за да се избегне дублиране и да 
се намали превишаването на разходите 

(25) Доброто публично управление на 
Програмата изисква стриктно 
разпределение на отговорностите и 
задачите между различните участващи 
субекти, по-специално между 
Агенцията на Европейския съюз за 
космическата програма и 
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и закъсненията. Европейската космическа агенция, за 
да се избегне ненужно дублиране на
усилия и да се намалят превишаването 
на разходите и закъсненията. 
Комисията следва да координира и 
наблюдава задачите и комуникацията 
въз основа на принципите, установени 
в Договора от Лисабон1a и Рамковото 
споразумение между Европейската 
общност и Европейската космическа 
агенция1b.

__________________

1a Член 189, параграф 3 от Договора 
от Лисабон

1б „Като имат предвид, че страните 
признават, че те притежават 
определени допълващи се и взаимно 
подсилващи се сили и са обвързани да 
си сътрудничат по ефикасен и 
взаимно изгоден начин, както и да 
избягват излишното дублиране на 
усилия.“

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Целта на „Галилео“ е 
изграждането и експлоатацията на 
първата инфраструктура за спътникова 
навигация и позициониране, 
проектирана специално за граждански 
цели, която може да бъде използвана от 
широк кръг участници от публичния и 
частния сектор в Европа и по целия 
свят. „Галилео“ функционира 
независимо както от другите 
съществуващи системи, така и от тези, 
които биха могли да бъдат създадени, 
като по този начин допринася, наред с 
другото, за стратегическата 
автономност на Съюза. Второто 
поколение на системата следва да бъде 

(39) Целта на „Галилео“ е 
изграждането и експлоатацията, въз 
основа на подготвителната работа 
на Европейската космическа агенция,
на първата инфраструктура за 
спътникова навигация и позициониране, 
проектирана специално за граждански 
цели, която може да бъде използвана от 
широк кръг участници от публичния и 
частния сектор в Европа и по целия 
свят. „Галилео“ функционира 
независимо както от другите 
съществуващи системи, така и от тези, 
които биха могли да бъдат създадени, 
като по този начин допринася, наред с 
другото, за стратегическата 
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постепенно въведено в експлоатация 
преди 2030 г., първоначално с намален 
оперативен капацитет.

автономност на Съюза. Второто 
поколение на системата следва да бъде 
постепенно въведено в експлоатация 
преди 2030 г., първоначално с намален 
оперативен капацитет.

Обосновка

„Галилео“ се основава на подготвителната работа на Европейската космическа 
агенция, което не е ясно, ако се изхожда от предложението на Комисията.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) „космически сектор“ означава:

„сектор нагоре по веригата“, който 
включва дейностите, водещи до 
създаване на оперативна космическа 
система, и изследването на космоса;

„сектор надолу по веригата“, който 
включва дейностите, свързани с 
използването на спътникови данни за 
разработване на свързани с 
космическото пространство 
продукти и услуги за крайните 
ползватели.

Обосновка

Космическият сектор следва да бъде допълнително дефиниран и в него да има 
разграничение между „сектор нагоре по веригата“ и „сектор надолу по веригата“.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това Програмата включва мерки 
за гарантиране на ефективен достъп на 

Освен това Програмата включва мерки 
за гарантиране на ефективен достъп на 



AD\1164723BG.docx 9/14 PE625.562v02-00

BG

Програмата до космическото 
пространство и за насърчаване на 
изграждането на иновативен 
космически сектор.

Програмата до космическото 
пространство и за насърчаване на 
изграждането на иновативен и 
конкурентоспособен космически 
сектор.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) повишаване на сигурността на 
Съюза и неговите държави членки, на 
неговата свобода на действие и 
стратегическа автономност, по-
специално в технологично отношение и 
при вземането на решения въз основата 
на факти;

в) повишаване на сигурността на 
Съюза и неговите държави членки, на 
неговата свобода на действие и 
стратегическа автономност, по-
специално в технологично отношение и 
при ефективното вземане на решения 
въз основата на факти, имащо за цел 
намаляване на разходите;

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Програмата за периода 
2021—2027 г. е [16] милиарда евро по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на програмата за периода 
20212027 г. възлиза на 14 816 938 000 
EUR по цени за 2018 г. (16,7 милиарда 
евро по текущи цени).

Индикативното разпределение на 
сумата, посочена в параграф 1, е, както 
следва:

Индикативното разпределение на 
сумата, посочена в параграф 1, е, както 
следва: 

a) за „Галилео“ и EGNOS: [9,7]
милиарда евро;

a) за „Галилео“ и EGNOS: 8 606 245 
580 EUR по цени за 2018 г. (9,7 
милиарда евро по текущи цени);

б) за „Коперник“: [5,8] милиарда 
евро;

б) за „Коперник“: 5 146 002 510 
EUR по цени за 2018 г. (5,8 милиарда 
евро по текущи цени); 
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в) за SSA/GOVSATCOM: [0,5] 
милиард евро.

в) за SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 
910 EUR по цени за 2018 г. (1,2 
милиарда евро по текущи цени).

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
както е предвидено в проекта на междинен доклад относно предложението за 
регламент на Съвета относно многогодишната финансова рамка за периода 2021–
2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигане на споразумение.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междусекторните дейности, 
както е предвидено в член 3, се 
финансират в рамките на компонентите 
на Програмата.

2. Междусекторните дейности, 
както е предвидено в членове 3 и 6, се 
финансират в рамките на компонентите 
на Програмата.

Обосновка

Една от целите следва да бъде подкрепата за развитието на силен, 
конкурентоспособен и иновативен космически сектор.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите, генерирани от 
компонентите на Програмата, се 
превеждат се в бюджета на Съюза и се 
използват за финансиране на 
компонента, който генерира прихода.

1. Приходите, генерирани от 
компонентите на Програмата, се 
превеждат се в бюджета на Съюза и се 
използват за финансиране на който и 
да било компонент на Програмата.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– се определят принципите за 
заплащане на Европейската космическа 
агенция, което е пропорционално на 
сложността на задачите за изпълнение, 
отговаря на пазарните цени и
възнаграждението за другите участващи 
субекти, включително Съюза, и ако е 
целесъобразно, може да е съобразено с 
показателите за изпълнението. Това 
възнаграждение не обхваща общите 
разходи, които не са свързани с 
дейностите, възложени на Европейската 
космическа агенция от страна на Съюза.

– се определят принципите за 
заплащане на Европейската космическа 
агенция, което е пропорционално на 
сложността на задачите за изпълнение, 
отговаря на възнаграждението за 
другите участващи субекти, 
включително Съюза, и ако е 
целесъобразно, може да е съобразено с 
показателите за изпълнението. Това 
възнаграждение не обхваща общите 
разходи, които не са свързани с 
дейностите, възложени на Европейската 
космическа агенция от страна на Съюза.

Обосновка

За много услуги няма актуални „пазарни цени“.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Коперник“ се изпълнява въз 
основа на по-ранни инвестиции на 
Съюза и ако е целесъобразно — на 
националния или регионалния 
капацитет на държавите членки, като се 
вземат предвид капацитетът на 
търговските доставчици на сравними 
данни и информация и необходимостта 
от увеличаване на конкуренцията и от 
развитие на пазарите.

1. „Коперник“ се изпълнява въз 
основа на по-ранни инвестиции на 
Съюза и финансиране от 
Европейската космическа агенция и 
ако е целесъобразно — на националния 
или регионалния капацитет на 
държавите членки, като се вземат 
предвид капацитетът на търговските 
доставчици на сравними данни и 
информация и необходимостта от 
увеличаване на конкуренцията и от 
развитие на пазарите.
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Обосновка

Финансирането на „Коперник“ се споделя от Европейския съюз (70%) и Европейската 
космическа агенция (30%).

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Административният съвет се 
състои от по един представител, 
определен от всяка държава членка, и от 
четирима представители на Комисията, 
като всички имат право на глас. 
Административният съвет също 
така включва един член, назначен от 
Европейския парламент, без право на 
глас.

1. Административният съвет се 
състои от по един представител, 
определен от всяка държава членка, и от 
четирима представители на Комисията, 
както и един представител, назначен 
от Европейския парламент, като 
всички те имат право на глас.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
изпълнението на Програмата.
Докладът включва, наред с другото, 
информация във връзка с 
управлението на риска, общите 
разходи, годишните оперативни 
разходи, резултатите от поканите за 
представяне на оферти, приходите, 
графика и постигнатите резултати 
по отношение на Програмата и на 
Агенцията.
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