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КРАТКА ОБОСНОВКА

Космическите услуги и приложения формират настоящото и бъдещото благосъстояние, 
сигурността и безопасността на европейските граждани, както и 
конкурентоспособността на промишлената база. Поради това е изключително важно да 
се насърчава космическата икономика, така че всички държави членки, техните 
граждани и техните промишлени отрасли да могат да се възползват в пълна степен от 
предимствата на тази космическа програма.

Един съвременен, по-безопасен, конкурентоспособен, ефективен, устойчив транспортен 
сектор е дълбоко взаимосвързан с космическите услуги. Навигационната система и 
наблюдението на Земята подобряват извършването на транспортните услуги, 
управлението на трафика и интегрирания транспорт. В същото време те могат да 
стимулират много нови приложения и иновативни бизнес възможности в транспортния 
сектор.

Вече много европейски политики предвиждат интегриране на космическото 
пространство и транспорта като eCall, Европейската система за управление на 
железопътния трафик (ERTMS), SafeSeaNet и др., а също ще се появят и нови 
предизвикателства, като безпилотните превозни средства и автономното шофиране.

Стабилната междусистемна връзка между космическите и транспортните технологии 
ще донесе много ползи на световно и европейско равнище, например по-ефективното 
управление на трафика ще намали емисиите и ще се справи с проблема с изменението 
на климата, по-голямото използване на безпилотни летателни апарати ще подобри 
доставките и пощенските услуги, по-доброто проследяване на полетите ще намали 
случаите на анулиране на полети и шума.

В предложението на Европейската комисия се обединяват в една програма 
съществуващите „Галилео“, EGNOS и „Коперник“ и се добавят две нови инициативи, 
които са SSA и GOVSATCOM. Както се предлага в космическата политика за Европа, 
една напълно интегрирана космическа програма ще използва полезните 
взаимодействия между компонентите, като повиши ефективността и рентабилността. 
Една единна и съгласувана рамка ще насърчи бъдещите инвестиции, ще повиши 
видимостта и ще предостави по-голяма гъвкавост.

Европейската комисия проявява голяма амбиция по отношение на приемането на 
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.  Австрийското 
председателство прие предизвикателството и определи бърз график. Европейският 
парламент има желание да запази същото темпо.

Поради този стегнат и кратък график в становището се поставя акцент върху конкретни 
аспекти на предложението, връзката между космическите технологии и транспортния 
сектор, бюджета във връзка с информираността за ситуацията в космоса, 
GOVSATCOM и междусекторните дейности, управлението, сигурността, 
киберсигурността и безопасността, космическата дипломация и достъпа до 
космическото пространство.

Космическият сектор изпълнява стратегическа роля за постигането на един по-



PE626.706v02-00 4/72 AD\1165367BG.docx

BG

интелигентен, по-ефективен, по-безопасен, по-сигурен, устойчив и интегриран наземен, 
морски, въздушен и космически транспорт. В същото време един разрастващ се 
иновативен транспортен сектор ще увеличи търсенето на качествени и съвременни 
космически услуги.

Що се отнася до управлението, новата Агенция на Европейския съюз за космическата 
програма следва да гарантира въвеждането на „Галилео“ на пазара, като се стимулира 
разработването на напълно съвместими и оперативно съвместими европейски 
устройства като чипсетове и приемници, и да функционира пълноценно за всички 
видове транспорт.

Европейският съюз и държавите членки инвестират в много критични инфраструктури, 
сред които много стратегически транспортни инфраструктури, които трябва да бъдат 
защитени. Увеличаващият се брой спътници, сателити и космически отпадъци в орбита 
спомага за създаването на „трафик“ с риск от сблъсък, който застрашава безопасността 
на операциите. Нещо повече – различни видове непредвидени събития и 
метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат 
безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираните в космоса и 
на наземните инфраструктури.

Сигурният и гарантиран достъп до спътникови комуникации е необходим инструмент 
за участниците в областта на сигурността. Компонентите на GOVSATCOM са от 
съществено значение за транспорта, и по-специално морския транспорт в арктически 
условия, за управлението на въздушното движение и за контрола и насочването на 
безпилотните летателни превозни средства.

В становището се подчертава значението на киберсигурността и безопасността. 
Киберсигурността на европейските космически инфраструктури, наземни и базирани в 
космоса, е от ключово значение, за да се гарантира непрекъснатото функциониране на 
системите, ефективната им способност за непрекъснато изпълнение на задачите и за 
предоставянето на необходимите услуги. Космическата политика може да допринесе за 
подобряване на безопасността на транспорта, за морския, пътния и въздушния 
транспорт, операторите и пътниците.

Програмата за космическото пространство следва да гарантира независим и 
конкурентоспособен достъп до космическото пространство и да насърчава 
сътрудничеството с други световни стратегически партньори, за да се избегне 
дублиране и да се насърчи истинска икономическа дипломация за сектора.

Въпреки че становището няма да засегне нито част от членовете, нито съображенията, 
докладчикът все още може да реши да предложи няколко промени чрез изменения. 
Поради ограниченото време той предпочита да представи съгласуван подход по 
основните въпроси.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Космическите технологии, данни 
и услуги се превърнаха в необходимост 
в ежедневния живот на европейските 
граждани и играят съществена роля за 
опазването на редица стратегически 
интереси. Космическата промишленост 
на Съюза вече е една от най-
конкурентоспособните в света. Появата 
на нови участници и развитието на нови 
технологии обаче променя коренно 
традиционните модели в областта на 
промишлеността. Ето защо е 
изключително важно Съюзът да остане 
водещ участник в международен план с 
широка свобода на действие в областта 
на космическото пространство, като 
насърчава научния и техническия 
напредък и подкрепя 
конкурентоспособността и 
иновационния капацитет на 
предприятията от космическия сектор в 
рамките на Съюза, по-специално на 
малките и средните предприятия, 
стартиращите предприятия и 
иновативните предприятия.

(1) Космическите технологии, данни 
и услуги се превърнаха в необходимост 
в ежедневния живот на европейските 
граждани и играят съществена роля за 
опазването на редица стратегически 
интереси. Космическата промишленост 
на Съюза вече е една от най-
конкурентоспособните в света. Появата 
на нови участници и развитието на нови 
технологии обаче променя коренно 
традиционните модели в областта на 
промишлеността. Ето защо е 
изключително важно Съюзът да остане 
водещ участник в международен план с 
широка свобода на действие в областта 
на космическото пространство, като 
насърчава научния и техническия 
напредък и подкрепя 
конкурентоспособността и 
иновационния капацитет на 
предприятията от космическия сектор в 
рамките на Съюза, по-специално на 
малките и средните предприятия, 
стартиращите предприятия и 
иновативните предприятия. 
Едновременно с това e важно да се 
създават подходящи условия за 
осигуряване на равнопоставеност с 
основните конкуренти в космическия 
сектор.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът започна да разработва 
собствени космически инициативи и 

(3) Съюзът започна да разработва 
собствени космически инициативи и 
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програми от края на 90-те години, а 
именно Европейската геостационарна 
служба за навигационно покритие 
(EGNOS) и след това „Галилео“ и 
„Коперник“, които отговарят на 
нуждите на гражданите на Съюза, както 
и на изискванията на публичните 
политики. Трябва обаче да се осигури не 
само непрекъснатостта на тези 
инициативи, но те трябва да бъдат 
подобрени, така че да останат на челно 
място с оглед на развитието на новите 
технологии и промените в областите на 
цифровите технологии и 
информационните и комуникационните 
технологии, да отговарят на новите 
нужди на ползвателите и да са в 
състояние да отговорят на 
политическите приоритети като 
изменението на климата, 
включително наблюдението на 
промените в Арктика, сигурността и 
отбраната.

програми от края на 90-те години, а 
именно Европейската геостационарна 
служба за навигационно покритие 
(EGNOS) и след това „Галилео“ и 
„Коперник“, които отговарят на 
нуждите на гражданите на Съюза, както 
и на изискванията на публичните 
политики. Трябва обаче да се осигури не 
само непрекъснатостта на тези 
инициативи, но трябва да бъде 
подобрено тяхното възприемане и 
използване, така че да останат на челно 
място с оглед на развитието на новите 
технологии и да осигурят промените в 
областите на цифровите технологии и 
информационните и комуникационните 
технологии и в сектора на 
транспорта, като отговарят на новите 
нужди ползвателите и са в състояние да 
отговорят на политическите приоритети 
на всички засегнати сектори и по-
специално в транспортния сектор.

Изменение 3

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 

(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, 
включително алтернативни 
технологии за изстрелване и 
иновативни системи или услуги, 
особено по отношение на критичната 
инфраструктура и технологии, 
обществената сигурност и сигурността 
на Съюза и неговите държави членки. 
Ето защо Комисията следва да има 
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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 
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.

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 
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.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да засили 
конкурентоспособността на 
космическата си промишленост и да 
повиши капацитета за проектиране, 
изграждане и експлоатация на своите 
собствени системи, Съюзът следва да 
подкрепя създаването, растежа и 
развитието на цялата космическа 
промишленост. Възникването на модел, 
който благоприятства бизнеса и 

(5) За да засили 
конкурентоспособността на 
космическата си промишленост и да 
повиши капацитета за проектиране, 
изграждане и експлоатация на своите 
собствени системи, Съюзът следва да 
подкрепя създаването, растежа и 
развитието на цялата космическа 
промишленост. Възникването на модел, 
който благоприятства бизнеса и 



PE626.706v02-00 8/72 AD\1165367BG.docx

BG

иновациите, следва да бъде 
подпомагано на европейско, регионално 
и национално равнище чрез създаването 
на платформи за космическото 
пространство, които свързват 
космическия и цифровия сектор, както и 
сектора на ползвателите. Съюзът следва 
да насърчава разрастването на 
установените в Съюза предприятия от 
космическия сектор, да им помага да 
постигнат успех, включително като им 
оказва подкрепа при достъпа до рисково 
финансиране с оглед на факта, че в 
рамките на Съюза стартиращите 
предприятия в космическия сектор не 
разполагат с подходящ достъп до частно 
дялово финансиране, и чрез създаването 
на партньорства за иновации (подход за 
сключване на първи договор).

иновациите, следва да бъде 
подпомагано на европейско, регионално 
и национално равнище по-специално, 
но не само, чрез инициативи като
създаването на платформи за 
космическото пространство, които 
свързват космическия и цифровия 
сектор, както и сектора на ползвателите.
Платформите за космическото 
пространство следва да работят 
съвместно с центровете за цифрови 
иновации, за да се насърчават 
предприемачеството и уменията.
Съюзът следва да насърчава 
разрастването на установените в Съюза 
предприятия от космическия сектор, да 
им помага да постигнат успех, 
включително като им оказва подкрепа 
при достъпа до рисково финансиране с 
оглед на факта, че в рамките на Съюза 
стартиращите предприятия в 
космическия сектор не разполагат с 
подходящ достъп до частно дялово 
финансиране, и чрез създаването на 
партньорства за иновации (подход за 
сключване на първи договор).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради своя обхват и потенциала 
ѝ да спомогне за разрешаването на 
глобалните предизвикателства 
космическата програма на Съюза 
(„Програмата“) има силно изразено 
международно измерение. Поради това 
Комисията следва да има възможност да 
управлява от името на Съюза и да 
координира дейностите на 
международната сцена от името на 
Съюза, по-специално да защитава 
интересите на Съюза и неговите 
държави членки на международните 
форуми, включително в областта на 

(6) Поради своя обхват и потенциала 
ѝ да спомогне за разрешаването на 
глобалните предизвикателства 
космическата програма на Съюза 
(„Програмата“) има силно изразено 
международно измерение. Поради това 
Комисията следва да има възможност да 
управлява от името на Съюза и да 
координира дейностите на 
международната сцена от името на 
Съюза, по-специално да защитава 
интересите на Съюза и неговите 
държави членки на международните 
форуми, включително в областта на 
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честотите, да популяризира 
технологиите и промишлеността на 
Съюза и да насърчава сътрудничеството 
в областта на обучението, като се има 
предвид необходимостта от гарантиране 
на реципрочността на правата и 
задължения на страните. Особено важно 
е Съюзът да се представлява от 
Комисията в органите на 
Международната програма „Cospas-
Sarsat“ или в съответните секторни 
органи на ООН, включително в 
Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие, както и в Световната 
метеорологична организация.

честотите. Комисията следва да 
укрепва икономическата дипломация,
за да популяризира технологиите и 
промишлеността на Съюза и да 
насърчава сътрудничеството в областта 
на обучението, като се има предвид 
необходимостта от гарантиране на 
реципрочността на правата и 
задължения на страните, и лоялна 
конкуренция на международно 
равнище. Особено важно е Съюзът да се 
представлява от Комисията в органите 
на Международната програма „Cospas-
Sarsat“ или в съответните секторни 
органи на ООН, включително в 
Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие, както и в Световната 
метеорологична организация.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Комисията следва да насърчава, 
заедно с държавите членки и върховния 
представител, отговорно поведение в 
космическото пространство и да проучи 
възможността за присъединяване към 
съответните конвенции на ООН.

(7) Комисията следва да насърчава, 
заедно с държавите членки и върховния 
представител, отговорно поведение в 
космическото пространство, по-
конкретно чрез намирането на 
решения срещу разпространението на 
космически отпадъци, и да проучи 
възможността за присъединяване към 
съответните конвенции на ООН.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата споделя сходни цели 
с други програми на Съюза, по-
специално с „Хоризонт Европа“, фонда 
InvestEU, Европейския фонд за отбрана 

(8) Програмата споделя сходни цели 
с други програми на Съюза, по-
специално с „Хоризонт Европа“, фонда 
InvestEU, Европейския фонд за отбрана 
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и фондовете съгласно Регламент (ЕС) 
[Регламента за общоприложимите 
разпоредби]. Поради това следва да 
бъде предвидено кумулативно 
финансиране от тези програми, при 
условие че те обхващат едни и същи 
разходни позиции, по-специално чрез 
договорености за допълнително 
финансиране от програми на Съюза, 
чиито условия за управление го 
позволяват, което да бъде 
последователно, на принципа на 
редуването или чрез комбинация от 
средства, включително по отношение на 
съвместното финансиране на действия, 
като се предоставя възможност, когато е 
възможно, за използване на 
партньорства за иновации и на операции 
за смесено финансиране. По време на 
изпълнението на Програмата Комисията 
следва да насърчава полезното 
взаимодействие с други свързани 
програми на Съюза, което би позволило, 
когато е възможно, да се използва 
достъпът до рисково финансиране, 
партньорствата за иновации, 
кумулативното или смесеното 
финансиране.

и фондовете съгласно Регламент (ЕС) 
[Регламента за общоприложимите 
разпоредби]. Поради това следва да 
бъде предвидено кумулативно 
финансиране от тези програми, при 
условие че те обхващат едни и същи 
разходни позиции, по-специално чрез 
договорености за допълнително 
финансиране от програми на Съюза, 
чиито условия за управление го 
позволяват, което да бъде 
последователно, на принципа на 
редуването или чрез комбинация от 
средства, включително по отношение на 
съвместното финансиране на действия, 
като се предоставя възможност, когато е 
възможно, за използване на 
партньорства за иновации и на операции 
за смесено финансиране. По време на 
изпълнението на Програмата Комисията 
следва да насърчава полезното 
взаимодействие с други свързани 
програми на Съюза, което би позволило, 
когато е възможно, да се използва 
достъпът до рисково финансиране, 
партньорствата за иновации, 
кумулативното или смесеното 
финансиране. Важно е да се осигури 
приемственост между решенията, 
разработени чрез „Хоризонт Европа“ 
и другите програми на Съюза, и 
компонентите на Космическата 
програма.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Политическите цели на 
настоящата Програма ще бъдат вземани 
предвид и като области, които отговарят 
на изискванията за финансиране и 
инвестиции, посредством финансови 
инструменти и бюджетна гаранция в 
рамките на фонда InvestEU, по-

(9) Политическите цели на 
настоящата Програма ще бъдат вземани 
предвид и като области, които отговарят 
на изискванията за финансиране и 
инвестиции, посредством финансови 
инструменти и бюджетна гаранция в 
рамките на фонда InvestEU, по-
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специално в рамките на неговите 
политически компоненти за устойчива 
инфраструктура и научни изследвания, 
иновации и цифровизация. Финансовата 
подкрепа следва да се използва за 
преодоляване на неефективността на 
пазара или на неоптималните 
инвестиционни ситуации по 
пропорционален начин, като действията 
не следва да се дублират, да изместват 
частното финансиране или да нарушават 
конкуренцията на вътрешния пазар. 
Действията следва да имат ясна 
европейска добавена стойност.

специално в рамките на неговите 
политически компоненти за устойчива 
инфраструктура и научни изследвания, 
иновации и цифровизация. Финансовата 
подкрепа следва да се използва за 
значително увеличаване на 
инвестициите посредством 
преодоляване на неефективността на 
пазара или на неоптималните 
инвестиционни ситуации по 
пропорционален начин, като действията 
не следва да се дублират, да изместват 
частното финансиране или да нарушават 
конкуренцията на вътрешния пазар. 
Действията следва да имат ясна 
европейска добавена стойност.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Програмата следва да използва 
полезните взаимодействия между 
космическия и транспортния сектор, 
като се има предвид, че космическите 
технологии имат стратегическа роля 
за това сухопътният, морският, 
въздушният и космическият 
транспорт да стават по-
интелигентни, по-ефективни, по-
безопасни, по-сигурни, устойчиви и 
интегрирани, а същевременно един 
растящ и иновативен транспортен 
сектор ще увеличава търсенето на 
иновативни и съвременни космически 
технологии.

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Като институция, (27) Като институция, 
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популяризираща общия интерес на 
Съюза, Комисията следва да изпълнява 
Програмата, да носи общата 
отговорност и да насърчава нейното 
използване. С оглед оптимизиране на 
ресурсите и компетенциите на 
различните заинтересовани страни 
Комисията следва да има възможност да 
делегира някои задачи. Освен това 
Комисията е в най-добра позиция за 
определяне на основните технически 
и оперативни спецификации, 
необходими за изграждането на 
системите и развитието на услугите.

популяризираща общия интерес на 
Съюза, Комисията следва да упражнява 
надзор върху изпълнението 
на Програмата, да носи общата 
отговорност и да насърчава нейното 
използване. С оглед оптимизиране на 
ресурсите и компетенциите на 
различните заинтересовани страни 
Комисията следва да има възможност да 
делегира някои задачи. Освен това 
Комисията е в най-добра позиция за 
определяне на изискванията на високо 
ниво, необходими за изграждането на 
системите и развитието на услугите.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Мисията на Агенцията на 
Европейския съюз за космическата 
програма („Агенцията“), която заменя 
Европейската агенция за ГНСС, 
създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, 
и е неин правоприемник, е да осигурява 
принос за Програмата, по-специално по 
отношение на сигурността. Поради това 
някои задачи, свързани със сигурността 
и популяризирането на Програмата, 
следва да бъдат възложени на 
Агенцията. Що се отнася по-специално 
до сигурността и като се има предвид 
нейният опит в тази област, Агенцията 
следва да отговаря за задачите по 
акредитация на сигурността за всички 
действия на Съюза в космическия 
сектор. Освен това тя следва да 
изпълнява задачите, които Комисията ѝ 
възлага, посредством едно или повече 
споразумения за финансов принос, 
обхващащи различни други свързани с 
Програмата специфични задачи.

(28) Мисията на Агенцията на 
Европейския съюз за космическата 
програма („Агенцията“), която заменя 
Европейската агенция за ГНСС, 
създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, 
и е неин правоприемник, е да осигурява 
принос за Програмата, по-специално по 
отношение на сигурността, 
комуникацията, възприемането от 
страна на ползвателите, развитието 
на пазарите, експлоатацията и т.н. 
Поради това някои задачи, свързани със 
сигурността и киберсигурността на 
Програмата и с популяризирането на
услугите и на сектора надолу по 
веригата, следва да бъдат възложени на 
Агенцията. Що се отнася по-специално 
до сигурността и като се има предвид 
нейният опит в тази област, Агенцията 
следва да отговаря за задачите по 
акредитация на сигурността за всички 
действия на Съюза в космическия 
сектор. Освен това тя следва да 
изпълнява задачите, които Комисията ѝ 
възлага, посредством едно или повече 
споразумения за финансов принос, 
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обхващащи различни други свързани с 
Програмата специфични задачи.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Предвид значението на 
свързаните с космическото 
пространство дейности за икономиката 
на Съюза и живота на гражданите на 
Съюза и естеството на системите и 
приложенията, базирани на тези 
системи, характеризиращо се с двойна 
употреба, постигането и поддържането 
на висока степен на сигурност следва да 
бъде ключов приоритет на Програмата, 
по-специално с оглед на защитата на 
интересите на Съюза и на неговите 
държави членки, включително по 
отношение на класифицираната и 
другата чувствителна некласифицирана 
информация.

(32) Предвид значението на 
свързаните с космическото 
пространство дейности за икономиката 
на Съюза и живота на гражданите на 
Съюза и естеството на системите и 
приложенията, базирани на тези 
системи, характеризиращо се с двойна 
употреба, постигането и поддържането 
на висока степен на сигурност следва да 
бъде ключов приоритет на Програмата, 
по-специално с оглед на защитата на 
интересите на Съюза и на неговите 
държави членки и на пътниците, 
включително по отношение на 
класифицираната и другата 
чувствителна некласифицирана 
информация.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С оглед на уникалността и 
сложността на Програмата и нейната 
връзка със сигурността, за акредитация
на сигурността следва да бъдат 
прилагани признати и добре установени 
принципи. Поради това е необходимо 
дейностите по акредитация на 
сигурността да се извършват в рамките 
на колективна отговорност за 
сигурността на Съюза и на неговите 
държави членки, като се полагат усилия 
за постигане на консенсус и се 

(35) С оглед на уникалността и 
сложността на Програмата и нейната 
връзка със сигурността, за акредитация 
на сигурността следва да бъдат 
прилагани признати и добре установени 
принципи. Поради това е необходимо 
дейностите по акредитация на 
сигурността да се извършват в рамките 
на колективна отговорност за 
сигурността на Съюза и на неговите 
държави членки, като се полагат усилия 
за постигане на консенсус и се 
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осигурява участието на всички, които 
имат отношение към въпроса за 
сигурността, и е необходимо да бъде 
въведена процедура за непрекъснато
наблюдение на риска. Абсолютно 
необходимо е също така техническите 
дейности по акредитация на сигурността 
да бъдат възложени на специалисти, 
които притежават необходимата 
квалификация за извършване на 
акредитация на сложни системи и са 
проучени за надеждност за подходящо 
равнище в областта на сигурността.

осигурява участието на всички, които 
имат отношение към въпроса за 
сигурността, и е необходимо да бъде 
въведена постоянна процедура за 
наблюдение на риска. Абсолютно 
необходимо е също така техническите 
дейности по акредитация на сигурността 
да бъдат възложени на специалисти, 
които притежават необходимата 
квалификация за извършване на 
акредитация на сложни системи и са 
проучени за надеждност за подходящо 
равнище в областта на сигурността.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) Киберсигурността на 
европейските космически 
инфраструктури, наземни и базирани 
в космоса, е от ключово значение, за 
да се гарантира непрекъснатото 
функциониране на системите, 
ефективната им способност за 
непрекъснато изпълнение на задачите 
и за предоставянето на необходимите 
услуги.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38а) Когато е съчетано с 
усъвършенствани комуникационни 
възможности, прецизното 
сателитно позициониране допринася 
за транспортен сектор, който е 
модерен и надежден за 
автомобилите, самолетите и 
корабите. То оптимизира 
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управлението на флота, 
проследяването на плавателните 
съдове, предотвратяването на 
сблъсъци, асистирането на 
корабните маневри и много други 
аспекти, свързани с транспорта.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Целта на EGNOS е подобряване 
на качеството на отворените сигнали от 
съществуващите глобални 
навигационни спътникови системи, по-
специално излъчваните от системата 
„Галилео“. Предоставяните от EGNOS 
услуги следва да покриват като 
приоритет териториите на държавите 
членки, географски разположени в 
Европа, като за тази цел се включват и 
Азорските острови, Канарските острови 
и Мадейра, а целта е тези територии да 
бъдат покрити до края на 2015 г. В 
зависимост от техническата 
осъществимост и с цел безопасност на 
човешкия живот, въз основа на 
международни споразумения 
географското покритие на 
предоставяните от EGNOS услуги може 
да бъде разширено, като обхване други 
региони на света. Без да се засягат 
разпоредбите на Регламент 
[2018/XXXX] [Регламент за ЕААБ] и 
необходимото наблюдение на 
качеството на услугите на „Галилео“ за 
авиационни цели, следва да се 
отбележи, че макар и излъчваните от 
„Галилео“ сигнали да могат да се 
използват действително за улесняване 
на позиционирането на 
въздухоплавателните средства, само 
местни или регионални системи за 
усилване като EGNOS в Европа могат 
да представляват услуги за управление 

(40) Целта на EGNOS е подобряване 
на качеството на отворените сигнали от 
съществуващите глобални 
навигационни спътникови системи, по-
специално излъчваните от системата 
„Галилео“. Предоставяните от EGNOS 
услуги следва да покриват като 
приоритет териториите на държавите 
членки, географски разположени в 
Европа, като за тази цел се включват и 
Азорските острови, Канарските острови 
и Мадейра, а целта е тези територии да 
бъдат покрити до края на 2015 г. В 
зависимост от техническата 
осъществимост и с цел безопасност на 
човешкия живот, въз основа на 
международни споразумения 
географското покритие на 
предоставяните от EGNOS услуги може 
да бъде разширено, като обхване други 
региони на света. Без да се засягат 
разпоредбите на Регламент 
[2018/XXXX] [Регламент за ЕААБ] и 
необходимото наблюдение на 
качеството на услугите и постигането 
на безопасност на „Галилео“ за 
авиационни цели, следва да се 
отбележи, че излъчваните от „Галилео“ 
сигнали да могат да се използват 
действително за улесняване на 
позиционирането на 
въздухоплавателните средства, само 
местни или регионални системи за 
усилване като EGNOS в Европа могат 
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на въздушното движение (УВД) и 
аеронавигационното обслужване (АНО).

да представляват услуги за управление 
на въздушното движение (УВД) и 
аеронавигационното обслужване (АНО).

Обосновка

С предложението се разглежда значението на аспектите, свързани със сигурността, 
но не се подчертават достатъчно аспектите на безопасността, които са също 
толкова важни, особено за транспортния сектор.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Абсолютно необходимо е да бъде 
гарантирана непрекъснатостта, 
устойчивостта и наличието в бъдеще на 
услугите, предоставяни от системите 
„Галилео“ и EGNOS. В условията на 
променяща се среда и бързо развиващ се 
пазар тяхното развитие следва също да 
продължи и следва да бъдат подготвени 
нови поколения на тези системи.

(41) Абсолютно необходимо е да бъде 
гарантирана непрекъснатостта, 
устойчивостта, постигането на 
безопасност и наличието в бъдеще на 
услугите, предоставяни от системите 
„Галилео“ и EGNOS. В условията на 
променяща се среда и бързо развиващ се 
пазар тяхното развитие следва също да 
продължи и следва да бъдат подготвени 
нови поколения на тези системи.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 44 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) За да подкрепи използването 
на услугите, предоставяни от 
„Галилео“ и EGNOS, и да се 
подкрепят услугите надолу по 
веригата, по-специално в 
транспортния сектор, 
компетентните органи следва да 
разработят общи стандарти и 
сертификации на международно 
равнище.
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Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) С цел максимално увеличаване 
на социално-икономическите ползи от 
„Галилео“ и EGNOS, по-специално в 
областта на сигурността, използването 
на услугите, предоставяни от EGNOS и 
„Галилео“, в рамките на други политики 
на Съюза следва да се насърчава, 
когато това е обосновано и полезно.

(46) С цел максимално увеличаване 
на социално-икономическите ползи от 
„Галилео“ и EGNOS, по-специално в 
областта на безопасността и
сигурността, устойчивостта по 
отношение на околната среда и 
мобилността, използването на 
услугите, предоставяни от EGNOS и 
„Галилео“, в рамките на други политики 
на Съюза следва да се насърчава, по-
специално в транспортния сектор.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) „Коперник“ следва да гарантира 
автономен достъп до познания в 
областта на околната среда и ключови 
технологии за наблюдение на Земята и 
геоинформационни услуги, като по този 
начин на Съюза се предоставя 
възможност за вземане на 
самостоятелни решения и предприемане 
на действия в областта на околната 
среда, изменението на климата, 
гражданската защита, сигурността, 
както и наред с другото, цифровата 
икономика.

(47) „Коперник“ следва да гарантира 
автономен достъп до познания в 
областта на околната среда и ключови 
технологии за наблюдение на Земята и 
геоинформационни услуги, като по този 
начин на Съюза се предоставя 
възможност за вземане на 
самостоятелни решения и предприемане 
на действия в областта на околната 
среда, изменението на климата, 
транспорта, гражданската защита, 
сигурността, както и наред с другото, 
цифровата икономика.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE626.706v02-00 18/72 AD\1165367BG.docx

BG

(52) Що се отнася до придобиването 
на данни, дейностите по „Коперник“ 
следва да имат за цел допълване и 
поддържане на съществуващата 
космическа инфраструктура, подготвяне 
на замяната в дългосрочен план на 
спътниците в края на жизнения им 
цикъл, както и започването на нови 
мисии, насочени към нови системи за 
наблюдение за подкрепа при 
посрещането на предизвикателствата, 
свързани с глобалното изменение на 
климата (например мониторинга на 
антропогенните емисии на CO2 и други 
парникови газове). глобалният обхват за 
мониторинг на дейностите по 
„Коперник“ следва да се разшири, като 
в него се включат полярните региони, и 
да се подкрепя осигуряването на 
спазването на изискванията в областта 
на околната среда, задължителния 
мониторинг и докладване в областта на 
околната среда и иновативните 
приложения в областта на околната 
среда (например мониторинг на 
културите, управление на водите и 
подобрен мониторинг на пожарите). 
При това „Коперник“ следва да 
използва в пълна степен и извлича 
максимална полза от инвестициите, 
направени в рамките на предишния 
период на финансиране (2014—2020 г.), 
като същевременно се проучват нови 
оперативни и стопански модели за по-
нататъшно допълване на капацитета на 
„Коперник“. „Коперник“ следва също да 
се основава на успешни партньорства с 
държавите членки с цел по-нататъшно 
развиване на неговото свързано със 
сигурността измерение при подходящи 
механизми за управление, за да се 
отговори на променящите се нужди на 
ползвателите в сферата на сигурността.

(52) Що се отнася до придобиването 
на данни, дейностите по „Коперник“ 
следва да имат за цел допълване и 
поддържане на съществуващата 
космическа инфраструктура и тази на 
наземния сегмент, подготвяне на 
замяната в дългосрочен план на 
спътниците в края на жизнения им 
цикъл, както и започването на нови 
мисии, чиято осъществимост 
понастоящем се проучва от 
Европейската космическа агенция, 
насочени към нови системи за 
наблюдение за подкрепа при 
посрещането на предизвикателствата, 
свързани с глобалното изменение на 
климата (например мониторинга на 
антропогенните емисии на CO2 и други 
парникови газове). глобалният обхват за 
мониторинг на дейностите по 
„Коперник“ следва да се разшири, като 
в него се включат полярните региони, и 
да се подкрепя осигуряването на 
спазването на изискванията в областта 
на околната среда, задължителния 
мониторинг и докладване в областта на 
околната среда и иновативните 
приложения в областта на околната 
среда (например мониторинг на 
културите, управление на водите и 
подобрен мониторинг на пожарите). 
При това „Коперник“ следва да 
използва в пълна степен и извлича 
максимална полза от инвестициите, 
направени в рамките на предишния 
период на финансиране (2014—2020 г.), 
като същевременно се проучват нови 
оперативни и стопански модели за по-
нататъшно допълване на капацитета на 
„Коперник“. „Коперник“ следва също да 
се основава на успешни партньорства с 
държавите членки с цел по-нататъшно 
развиване на неговото свързано със 
сигурността измерение при подходящи 
механизми за управление, за да се 
отговори на променящите се нужди на 
ползвателите в сферата на сигурността.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) При изпълнението на 
„Коперник“ Комисията следва да 
разчита, когато това е целесъобразно, на 
европейски международни организации, 
с които вече е установила партньорство, 
по-специално Европейската космическа 
агенция, за развитието и снабдяването с 
космически ресурси, достъпа до данни и 
изпълнението на специални мисии. 
Освен това Комисията следва да разчита 
на EUMETSAT за изпълнението на 
специални мисии в съответствие с 
нейния експертен опит и мандат. В 
областта на услугите Комисията следва 
да извлича съответна полза от 
специфичния капацитет, предоставян от 
агенциите на Съюза, като например 
Европейската агенция за околната 
среда, Европейската агенция по морска 
безопасност, Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана, както и 
междуправителствения Европейски 
център за средносрочна прогноза за 
времето и европейските инвестиции, 
които вече са направени в услугите за 
мониторинг на морската среда чрез 
Mercator Ocean. Що се отнася до 
сигурността, заедно с върховния 
представител ще се търси всеобхватен 
подход на равнището на Съюза. 
Съвместният изследователски център 
(JRC) на Комисията участва активно от 
самото начало на инициативата ГМОСС 
и подкрепи развитието на „Галилео“ и 
развитието в областта на 
метеорологичните явления в 
космическото пространство. Съгласно 
Регламент (ЕС) № 377/2014 JRC 
управлява услугата на „Коперник“ за 
управление на извънредни ситуации и 
глобалния компонент на услугата на 
„Коперник“ за мониторинг на земната 

(61) При изпълнението на 
„Коперник“ Комисията следва да 
разчита, когато това е целесъобразно, на 
европейски международни организации, 
с които вече е установила партньорство, 
по-специално Европейската космическа 
агенция, за развитието и снабдяването с 
космически ресурси, достъпа до данни и 
изпълнението на специални мисии. 
Освен това Комисията следва да разчита 
на EUMETSAT за изпълнението на 
специални мисии в съответствие с 
нейния експертен опит и мандат. В 
областта на услугите Комисията следва 
да извлича съответна полза от 
специфичния капацитет, предоставян от 
агенциите на Съюза, като например 
Европейската агенция за околната 
среда, Европейската агенция по морска 
безопасност, Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана, както и 
междуправителствения Европейски 
център за средносрочна прогноза за 
времето и европейските инвестиции, 
които вече са направени в услугите за 
мониторинг на морската среда чрез 
Mercator Ocean. Заедно с върховния 
представител ще се търси всеобхватен 
подход на равнището на Съюза по 
отношение на мерките за борба с 
изменението на климата, 
включително за прилагането на 
Парижкото споразумение, както и по 
въпросите на сигурността. 
Съвместният изследователски център 
(JRC) на Комисията участва активно от 
самото начало на инициативата ГМОСС 
и подкрепи развитието на „Галилео“ и 
развитието в областта на 
метеорологичните явления в 
космическото пространство. Съгласно 
Регламент (ЕС) № 377/2014 JRC 
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повърхност, той допринася за прегледа 
на качеството и годността за употреба 
на продуктите и информацията, както и 
за бъдещото развитие. Комисията 
следва да продължи да разчита на 
научните и технически съвети на JRC за 
изпълнението на Програмата.

управлява услугата на „Коперник“ за 
управление на извънредни ситуации и 
глобалния компонент на услугата на 
„Коперник“ за мониторинг на земната 
повърхност, той допринася за прегледа 
на качеството и годността за употреба 
на продуктите и информацията, както и 
за бъдещото развитие. Комисията 
следва да продължи да разчита на 
научните и технически съвети на JRC за 
изпълнението на Програмата.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Екстремните и значимите 
метеорологични явления в 
космическото пространство могат да 
застрашат безопасността на гражданите 
и да нарушат функционирането на 
базираната в космоса и наземната 
инфраструктура. Поради това 
функцията относно метеорологичните 
явления в космическото пространство 
следва да бъде създадена като част от 
Програмата с цел оценка на рисковете, 
свързани с метеорологичните явления в 
космическото пространство, и 
съответните нужди на ползвателите, 
повишаване на осведомеността за 
рисковете, свързани с метеорологичните 
явления в космическото пространство, 
гарантиране на предоставянето на 
ориентирани към ползвателите услуги 
във връзка с метеорологичните явления 
в космическото пространство и 
подобряване на способностите на 
държавите членки да предоставят услуга 
във връзка с метеорологичните явления 
в космическото пространство. 
Комисията следва да определи 
приоритетните сектори, в които трябва 
да бъдат предоставяни оперативните 
услуги във връзка с метеорологичните 

(70) Екстремните и значимите 
метеорологични явления в 
космическото пространство могат да 
застрашат безопасността на гражданите 
и да нарушат функционирането на 
базираната в космоса и наземната 
инфраструктура. Поради това 
функцията относно метеорологичните 
явления в космическото пространство 
следва да бъде създадена като част от 
Програмата с цел оценка на рисковете, 
свързани с метеорологичните явления в 
космическото пространство, и 
съответните нужди на ползвателите, 
повишаване на осведомеността за 
рисковете, свързани с метеорологичните 
явления в космическото пространство, 
гарантиране на предоставянето на 
ориентирани към ползвателите услуги 
във връзка с метеорологичните явления 
в космическото пространство и 
подобряване на способностите на 
държавите членки да предоставят услуга 
във връзка с метеорологичните явления 
в космическото пространство. 
Комисията следва да определи 
приоритетните сектори, в които трябва 
да бъдат предоставяни оперативните 
услуги във връзка с метеорологичните 
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явления в космическото пространство, 
като се вземат предвид нуждите на 
ползвателите, рисковете и технологична 
готовност. В дългосрочен план могат да
бъдат взети предвид нуждите на други 
сектори. Предоставянето на услуги на 
равнището на Съюза в съответствие с 
нуждите на ползвателите ще изисква 
целенасочени, координирани и 
непрекъснати научноизследователски и 
развойни дейности в подкрепа на 
развитието на услугите във връзка с 
метеорологичните явления в 
космическото пространство. 
Предоставянето на услуги във връзка с 
метеорологичните явления в 
космическото пространство следва да се 
основава на съществуващите 
способности на национално равнище и 
на равнището на Съюза и да дава 
възможност за широкото участие на 
държавите членки и на частния сектор.

явления в космическото пространство, 
като се вземат предвид нуждите на 
ползвателите, рисковете и технологична 
готовност. В дългосрочен план могат да 
бъдат взети предвид нуждите на други 
сектори. Предоставянето на услуги на 
равнището на Съюза в съответствие с 
нуждите на ползвателите ще изисква 
целенасочени, координирани и 
непрекъснати научноизследователски и 
развойни дейности в подкрепа на 
развитието на услугите във връзка с 
метеорологичните явления в 
космическото пространство. 
Предоставянето на услуги във връзка с 
метеорологичните явления в 
космическото пространство следва да се 
основава на съществуващите 
способности на национално равнище и 
на равнището на Съюза и да дава 
възможност за широкото участие на 
държавите членки, на международни 
организации и на частния сектор.

Обосновка

Промяната се предлага, за да може да се разчита на съществуващите способности 
във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство на организации 
като ЕКА и EUMETSAT.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) В Бялата книга на Комисията за 
бъдещето на Европа25, Декларацията от 
Рим на ръководителите на 27 държави 
— членки на ЕС26, и няколко резолюции 
на Европейския парламент се припомня, 
че ЕС трябва да играе важна роля при 
гарантирането на безопасна, сигурна и 
устойчива Европа, която е способна да 
се справя с предизвикателства като 
регионални конфликти, тероризъм, 

(71) В Бялата книга на Комисията за 
бъдещето на Европа25, Декларацията от 
Рим на ръководителите на 27 държави 
— членки на ЕС26, и няколко резолюции 
на Европейския парламент се припомня, 
че ЕС трябва да играе важна роля при 
гарантирането на безопасна, сигурна и 
устойчива Европа, която е способна да 
се справя с предизвикателства като 
изменението на климата, регионални 
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киберзаплахи и нарастващ миграционен 
натиск. Сигурният и гарантиран достъп 
до спътниковите комуникации е 
необходим инструмент за участниците в 
областта на сигурността и 
обединяването и споделянето на този 
ключов ресурс за сигурността на 
равнището на Съюза укрепва Съюза в 
ролята му на защитник на своите 
граждани.

конфликти, тероризъм, киберзаплахи и 
нарастващ миграционен натиск. 
Сигурният и гарантиран достъп до 
спътниковите комуникации е необходим 
инструмент за участниците в областта 
на сигурността, и за обединяването и 
споделянето на този ключов ресурс за 
сигурността на равнището на Съюза.

_________________ _________________

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-
political/files/bjala_kniga_za_bdeshteto_na
_evropa_bg.pdf 

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-
political/files/bjala_kniga_za_bdeshteto_na
_evropa_bg.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) През първия етап на 
GOVSATCOM (приблизително до 
2025 г.) ще бъде използван 
съществуващият капацитет на 
участниците от частния сектор и на 
държавите членки. През този първи етап 
услугите ще бъдат въвеждани чрез 
стъпаловиден подход, първо за 
ползвателите от Съюза. Ако по време 
на първия етап в резултат на подробен 
анализ на бъдещото предлагане и 
търсене се окаже, че този подход не е 
достатъчен за покриване на 
нарастващото търсене, може да бъде 
взето решение за преминаване към 
втори етап и развитие на допълнителна 
специфична космическа 
инфраструктура или капацитет 
посредством едно или няколко 
публично-частни партньорства, 

(76) През първия етап на 
GOVSATCOM (приблизително до 
2025 г.) ще бъде използван 
съществуващият капацитет на 
участниците от частния сектор и на 
държавите членки. През този първи етап 
услугите ще бъдат въвеждани чрез 
стъпаловиден подход. Ако по време на 
първия етап в резултат на подробен 
анализ на бъдещото предлагане и 
търсене се окаже, че този подход не е 
достатъчен за покриване на 
нарастващото търсене, може да бъде 
взето решение за преминаване към 
втори етап и развитие на допълнителна 
специфична космическа 
инфраструктура или капацитет 
посредством едно или няколко 
публично-частни партньорства, 
например с операторите на спътници на 
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например с операторите на спътници на 
Съюза.

Съюза.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) За ползвателите на спътникови 
комуникации оборудването на 
ползвателите е най-важният оперативен 
интерфейс. Подходът на ЕС по 
отношение на GOVSATCOM дава 
възможност на по-голямата част от 
ползвателите да продължат да 
използват своето вече налично 
оборудване за услугите за 
GOVSATCOM, доколкото те 
използват технологиите на Съюза.

(78) За ползвателите на спътникови 
комуникации оборудването на 
ползвателите е най-важният оперативен 
интерфейс. Подходът на ЕС по 
отношение на GOVSATCOM следва да 
дава възможност на ползвателите да 
продължат използването на своето вече 
налично оборудване за услугите за 
GOVSATCOM.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86) Предназначената за Програмата 
инфраструктура може да изисква 
допълнителни научни изследвания и 
иновации, които могат да се подпомагат 
в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел 
съгласуване с дейностите на 
Европейската космическа агенция в тази 
област. Полезното взаимодействие с 
„Хоризонт Европа“ следва да гарантира, 
че нуждите на космическия сектор от 
научни изследвания и иновации се 
определят и установяват като част от 
процеса на стратегическо планиране на 
научните изследвания и иновациите. 
Космическите данни и услуги, 
предоставяни безплатно от Програмата, 
ще бъдат използвани за разработването 
на революционни решения чрез научни 

(86) Предназначената за Програмата 
инфраструктура може да изисква 
допълнителни научни изследвания и 
иновации, които могат да се подпомагат 
в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел 
съгласуване с дейностите на 
Европейската космическа агенция в тази 
област. Полезното взаимодействие с 
„Хоризонт Европа“ следва да гарантира, 
че нуждите на космическия сектор от 
научни изследвания и иновации се 
определят и установяват като част от 
процеса на стратегическо планиране на 
научните изследвания и иновациите. 
Важно е да се осигури приемственост 
между решенията, разработени чрез 
„Хоризонт Европа“, и операциите на 
компонентите на Космическата 
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изследвания и иновации, включително в 
контекста на „Хоризонт Европа“, по-
специално по отношение на 
устойчивите хранителни и природни 
ресурси, мониторинга на климата, 
интелигентните градове, 
автоматизираните превозни 
средства, сигурността и 
управлението на бедствия. При 
процеса на стратегическо планиране в 
рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат 
определени научноизследователските и 
иновационните дейности, при които 
следва да се използва инфраструктурата, 
собственост на Съюза, като „Галилео“, 
EGNOS и „Коперник“. 
Научноизследователската 
инфраструктура, по-специално мрежите 
за in situ наблюдение, ще представляват 
основните елементи от 
инфраструктурата за in-situ наблюдение, 
позволяващи предоставянето на 
услугите на „Коперник“.

програма. Космическите данни и 
услуги, предоставяни безплатно от 
Програмата, ще бъдат използвани за 
разработването на революционни 
решения чрез научни изследвания и 
иновации, включително в контекста на 
„Хоризонт Европа“, по основните 
европейски политики и по-специално 
за транспортния сектор. При процеса 
на стратегическо планиране в рамките 
на „Хоризонт Европа“ ще бъдат 
определени научноизследователските и 
иновационните дейности, при които 
следва да се използва инфраструктурата, 
собственост на Съюза, като „Галилео“, 
EGNOS и „Коперник“. 
Научноизследователската 
инфраструктура, по-специално мрежите 
за in situ наблюдение, ще представляват 
основните елементи от 
инфраструктурата за in-situ наблюдение, 
позволяващи предоставянето на 
услугите на „Коперник“.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе 
създадена агенция на Съюза, наречена 
Европейска агенция за ГНСС, за 
управление на някои аспекти на 
програмите за спътникова навигация 
„Галилео“ и EGNOS. В настоящия 
регламент по-специално се предвижда, 
че на Европейската агенция за ГНСС ще 
бъдат възложени нови задачи не само по 
отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и 
по отношение на други компоненти на 
Програмата, по-специално във връзка с 
акредитацията на сигурността. Поради 
това наименованието, задачите и 
организационните аспекти на 
Европейската агенция за ГНСС трябва 

(87) С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе 
създадена агенция на Съюза, наречена 
Европейска агенция за ГНСС, за 
управление на някои аспекти на 
програмите за спътникова навигация 
„Галилео“ и EGNOS. В настоящия 
регламент по-специално се предвижда, 
че на Европейската агенция за ГНСС ще 
бъдат възложени нови задачи не само по 
отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и 
по отношение на други компоненти на 
Програмата, по-специално във връзка с 
акредитацията на сигурността и на 
киберсигурността. Поради това 
наименованието, задачите и 
организационните аспекти на 
Европейската агенция за ГНСС трябва 
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да бъдат съответно адаптирани. да бъдат съответно адаптирани.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С оглед на разширения ѝ обхват, 
който вече няма да се ограничава до 
„Галилео“ и EGNOS, Европейската 
агенция за ГНСС следва да претърпи 
промени. Продължаването на 
дейностите на Европейската агенция за 
ГНСС обаче, включително 
приемствеността по отношение на 
правата и задълженията, персонала и 
валидността на всяко едно взето 
решение, следва да бъде гарантирано в 
рамките на Агенцията.

(88) С оглед на разширения ѝ обхват, 
който вече няма да се ограничава до 
„Галилео“ и EGNOS, Европейската 
агенция за ГНСС следва да претърпи 
промени. Когато Комисията възлага 
задачи на Агенцията, тя ѝ осигурява 
подходящо финансиране за тяхното 
управление и изпълнение, 
включително подходящи човешки и 
финансови ресурси. Продължаването на 
дейностите на Европейската агенция за 
ГНСС обаче, включително 
приемствеността по отношение на 
правата и задълженията, персонала и 
валидността на всяко едно взето 
решение, следва да бъде гарантирано в 
рамките на Агенцията.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „метеорологични явления в 
космическото пространство“ означава 
естествено възникващи промени в 
космическата среда между Слънцето и 
Земята, включително слънчеви 
изригвания, излъчени от Слънцето 
енергетични частици, слънчев вятър и 
коронни изхвърляния на маса, които 
могат да доведат до слънчеви бури 
(геомагнитни бури, бури, свързани със 
слънчевата радиация, и йоносферни 
смущения), които евентуално могат да 
окажат влияние върху Земята;

(2) „метеорологични явления в 
космическото пространство“ означава 
естествено възникващи промени в 
космическата среда между Слънцето и 
Земята, включително слънчеви 
изригвания, излъчени от Слънцето 
енергетични частици, слънчев вятър и 
коронни изхвърляния на маса, които 
могат да доведат до слънчеви бури 
(геомагнитни бури, бури, свързани със 
слънчевата радиация, и йоносферни 
смущения), които евентуално могат да 
окажат влияние върху Земята или върху 
инфраструктурата, базирана в 
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космическото пространство;

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „данни от КНП“ означава 
физически характеристики на 
космически обекти, установени с
датчици за КНП, или орбитални 
параметри на космически обекти, 
получени от наблюдения с датчици за 
КНП в рамките на компонента за 
космическо наблюдение и проследяване 
(„КНП“);

(10) „данни от КНП“ означава 
физически характеристики на 
космически обекти и на космически 
отпадъци, установени с датчици за 
КНП, или орбитални параметри на 
космически обекти, получени от 
наблюдения с датчици за КНП в 
рамките на компонента за космическо 
наблюдение и проследяване („КНП“);

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „датчик за КНП“ означава 
устройство или комбинация от 
устройства, като наземни или базирани 
в космоса радари, лазери и телескопи, 
които могат да измерват физическите 
параметри, свързани с космически 
обекти, като например размер, 
местоположение и скорост;

(19) „датчик за КНП“ означава 
устройство или комбинация от 
устройства, като наземни или базирани 
в космоса радари, лазери и телескопи, 
които могат да измерват физическите 
параметри, свързани с космически 
обекти и космически отпадъци, като 
например размер, местоположение и 
скорост;

Изменение 33

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

космическото пространство, за 
противодействие на киберзаплахи, за 
насърчаване на изграждането на 
иновативен и конкурентен космически 
сектор и за подкрепа на космическата 
дипломация.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставяне или допринасяне за 
предоставянето на висококачествени и 
актуални и, когато е целесъобразно, на 
сигурни свързани с космическото 
пространство данни, информация и 
услуги без прекъсване и, когато е 
възможно — на световно равнище, 
които отговарят на съществуващите 
и бъдещите нужди и са в състояние
да отговорят на политическите 
приоритети на Съюза, включително 
по отношение на изменението на 
климата, сигурността и отбраната;

а) предоставяне или допринасяне за 
предоставянето на висококачествени и 
актуални и когато е целесъобразно, на 
сигурни свързани с космическото 
пространство данни, информация и 
услуги без прекъсване и когато е 
възможно — на световно равнище, 
подкрепа за основан на доказателства 
капацитет за вземане на решения на 
Съюза и неговите държави членки;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) укрепване на усилията за 
посрещане на настоящите и 
бъдещите нужди и политическите 
приоритети на Съюза, включително 
изменението на климата и ефективен 
и устойчив транспорт;

Изменение 36
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) максимално увеличаване на 
социално-икономическите ползи,
включително чрез насърчаване на 
възможно най-широкото използване на 
данните, информацията и услугите, 
предоставяни от компонентите на 
Програмата;

б) максимално увеличаване на 
социално-икономическите ползи 
включително чрез укрепване на 
сектора надолу по веригата, 
насърчаване и осигуряване на възможно 
най-широкото използване на данните, 
информацията и услугите, предоставяни 
от компонентите на Програмата;

Изменение 37

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, 
включително на киберсигурността и 
на безопасността на Съюза, неговите 
държави членки и граждани, на 
неговата стратегическа автономност, 
по-специално в индустриално и 
технологично отношение;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) признаване и насърчаване на 
приноса към безопасността, по-
специално в транспортния сектор;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на ролята на Съюза 
на международната сцена като водещ 
участник в космическия сектор и 
укрепване на неговата роля при 
справяне с глобалните 
предизвикателства и подкрепяне на 
световни инициативи, включително по 
отношение на изменението на климата и 
устойчивото развитие.

е) насърчаване на ролята на Съюза 
на международната сцена като водещ 
участник в космическия сектор и 
укрепване на неговата роля при 
справяне с глобалните 
предизвикателства и подкрепяне на 
световни инициативи, включително по 
отношение на изменението на климата и 
устойчивото развитие на всички 
засегнати сектори, по-специално в 
транспортния сектор.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) укрепване на космическата 
дипломация на Съюза, насърчаване на 
международното сътрудничество за 
повишаване на осведомеността за 
космическото пространство, 
насърчаване на европейските 
технологии и промишленост и 
способстване за принципа на 
реципрочност и лоялна конкуренция 
на международно равнище;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) повишаване на безопасността 
на Съюза и неговите държави членки 
в различни области, по-специално в 
транспорта (авиационен, 
включително БЛА, железопътен, 
плавателен, шосеен, автономно 
управление на превозни средства), 
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изграждането и наблюдението на 
инфраструктурата, наблюдението на 
земната повърхност и околната 
среда.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) насърчаване на програмата за 
ракети носители в Европа в 
средносрочен и дългосрочен план;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за „Галилео“ и EGNOS: 
предоставяне на най-съвременни и,
когато е целесъобразно, сигурни услуги 
по позициониране, навигация и 
измерване на времето;

а) за „Галилео“ и EGNOS: 
предоставяне на дългосрочна основа на 
най-съвременни и когато е 
целесъобразно, сигурни услуги по 
позициониране, навигация и измерване 
на времето, както и осигуряване на 
непрекъснатост на услугите;

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за „Коперник“: осигуряване на 
точни и надеждни данни и информация 
от наблюдението на Земята, които се 
предоставят на дългосрочна основа с 
цел подкрепа на прилагането на 
политиките на Съюза и неговите 
държави членки в областта на околната 
среда, изменението на климата, 
селското стопанство и развитието на 

б) за „Коперник“: осигуряване на 
точни и надеждни данни и информация 
от наблюдението на Земята, които се 
предоставят на дългосрочна основа с 
цел подкрепа на прилагането на 
политиките на Съюза и неговите 
държави членки в областта на околната 
среда, изменението на климата, 
устойчивостта, транспорта, 
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селските райони, гражданската защита, 
безопасността и сигурността, както и 
цифровата икономика, и на 
мониторинга на тези политики;

автоматизацията, селското 
стопанство и развитието на селските 
райони, гражданската защита, 
вътрешната и външната безопасност
и сигурност, както и цифровата и 
синята икономика, и на мониторинга 
на тези политики;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за „осведоменост за ситуацията в 
космическото пространство“ (SSA): 
увеличаване на способностите за КНП 
във връзка с наблюдение, проследяване
и идентифициране на космически 
обекти, наблюдение на 
метеорологичните явления в 
космическото пространство и 
картографиране и свързване в мрежа на 
капацитета на държавите членки във 
връзка с близките до Земята обекти;

в) за „осведоменост за ситуацията в 
космическото пространство“ (SSA): 
увеличаване на способностите за КНП 
във връзка с наблюдение, проследяване 
и идентифициране на космически 
обекти и космически отпадъци, 
наблюдение на метеорологичните 
явления в космическото пространство и 
картографиране и свързване в мрежа на 
капацитета на държавите членки във 
връзка с близките до Земята обекти;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) допринасяне, когато това се 
изисква за нуждите на Програмата,
за наличието на автономна, сигурна и 
разходоефективна способност за достъп 
до космическото пространство;

д) допринасяне за наличието на 
автономна, сигурна и разходоефективна 
способност за достъп до космическото 
пространство;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подкрепяне и укрепване на 
конкурентоспособността, 
предприемачеството, уменията и 
капацитета за иновации на 
юридическите и физическите лица от 
Съюза, осъществяващи дейност или 
желаещи да развиват дейност в този 
сектор, като се обръща особено 
внимание на положението и нуждите на 
малките и средните предприятия и на 
стартиращите предприятия.

е) подкрепяне и укрепване на 
конкурентоспособността, 
предприемачеството, уменията и 
капацитета за иновации на 
юридическите и физическите лица от 
Съюза, осъществяващи дейност или 
желаещи да развиват дейност в този 
сектор, като се обръща особено 
внимание на положението и нуждите на 
малките и средните предприятия и на 
стартиращите предприятия, както и на 
общия интерес за развитие и 
използване на експертен опит в 
различни региони на Съюза.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – точка е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) насърчаване на развитието на 
конкурентоспособна космическа
икономика на Съюза и максимално 
увеличаване на възможностите за 
предприятията от Съюза от 
всякакъв мащаб, и по-специално за 
малките и средните предприятия, 
новите участници и стартиращите 
предприятия, за разработване и 
предоставяне на иновативни 
космически системи и услуги;

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставянето на услуги по 
изстрелване за нуждите на Програмата;

а) предоставянето на услуги по 
изстрелване за нуждите на Програмата, 
включително предоставянето на 
агрегирани услуги по изстрелване за 
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ЕС и за други субекти по тяхно 
искане, като се вземат предвид 
основните интереси на Съюза в 
областта на сигурността в 
съответствие с член 25;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) развойните дейности, свързани с 
автономен, сигурен и разходоефективен 
достъп до космическото пространство;

б) развойните дейности, свързани с 
автономен, сигурен и разходоефективен 
достъп до космическото пространство, 
включително алтернативни 
технологии за изстрелване и 
иновативни системи или услуги, като 
се вземат предвид основните 
интереси на Съюза и неговите 
държави членки в областта на 
сигурността по смисъла на член 25;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато това се изисква за 
нуждите на Програмата —
необходимите изменения на
свързаната с космическото 
пространство наземна инфраструктура.

в) когато това се изисква за целите
на Програмата — необходимата 
подкрепа за свързаната с космическото 
пространство наземна инфраструктура.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на Програмата се В рамките на Програмата се 
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подпомагат: насърчават:

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) иновационните дейности във 
връзка с оптималното използване на 
космическите технологии, 
инфраструктура или услуги;

а) иновационните дейности във 
връзка с оптималното използване на 
космическите технологии, 
инфраструктура или услуги, като се 
вземат предвид основните интереси 
на Съюза и неговите държави членки 
съгласно член 25;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяването на партньорство 
за иновации в областта на космическото 
пространство за разработване на 
иновативни продукти или услуги и за 
последващото закупуване на получените 
в резултат на това доставки или услуги;

б) установяването на национално, 
трансгранично и мултинационално  
партньорство за иновации в областта на 
космическото пространство за 
разработване на иновативни продукти 
или услуги и за последващото 
закупуване на получените в резултат на 
това продукти или услуги за нуждите 
на програмата, като се вземат 
предвид основните интереси на Съюза 
и неговите държави членки съгласно 
член 25;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) полезни взаимодействия с други 
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европейски фондове, като например 
„Хоризонт ЕС“, Кохезионния фонд, 
InvestEU и ЕФРР, с цел да се подкрепя 
разработването на приложения 
надолу по веригата във всички 
сектори;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сътрудничеството между 
предприятия под формата на платформи 
за космическото пространство, които 
обединяват на регионално и национално 
равнище участниците от космическия и 
цифровия сектор, както и ползвателите, 
и оказват подкрепа на гражданите и 
предприятията за насърчаване на 
предприемачеството и уменията;

г) сътрудничеството между самите 
предприятия и също под формата на
мрежа от платформи за космическото 
пространство, които обединяват на 
регионално и национално равнище и на 
равнището на Съюза участниците от 
космическия и цифровия сектор, както и 
ползвателите, и оказват подкрепа, 
предоставят съоръжения и услуги на 
гражданите и предприятията за 
насърчаване на предприемачеството и 
уменията; насърчаване на 
сътрудничеството между 
платформите за космическото 
пространство и центровете за 
цифрови иновации, създадени по 
програмата „Цифрова Европа“;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) полезни взаимодействия със 
сектора на транспорта, космическия 
и цифровия сектор с цел да се насърчи 
по-широкото използване на нови 
технологии (като e-call, цифров 
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тахограф, контрол и управление на 
движението, автономно шофиране, 
безпилотни превозни средства, 
безпилотни летателни апарати) и 
посрещане на необходимостта от 
сигурна и безпроблемна свързаност, 
устойчиво позициониране, 
интермодалност и оперативна 
съвместимост, като по този начин се 
повишава конкурентоспособността 
на транспортните услуги и 
промишлеността;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Липса на гаранция Гаранция

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услугите, данните и информацията, 
предоставяни от компонентите на 
Програмата, се предоставят без никаква 
изрична или подразбираща се гаранция 
по отношение на тяхното качество, 
точност, наличност, надеждност, 
бързина и пригодност за каквато и да е 
цел. За тази цел Комисията предприема 
необходимите стъпки, за да гарантира, 
че ползвателите на тези услуги, данни и 
информация са информирани по 
подходящ начин на липсата на такава 
гаранция.

Услугите, данните и информацията, 
предоставяни от компонентите на 
Програмата, се предоставят без никаква 
изрична или подразбираща се гаранция 
по отношение на тяхното качество, 
точност, наличност, надеждност, 
бързина и пригодност за каквато и да е 
цел, освен ако приложимото право на 
Съюза изисква такава гаранция като 
условие за предоставянето на 
въпросните услуги. За тази цел 
Комисията предприема необходимите
стъпки, за да гарантира, че ползвателите 
на тези услуги, данни и информация са 
информирани по подходящ начин на 
липсата на такава гаранция.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Финансовият пакет за изпълнението на 
Програмата за периода 2021—2027 г. е 
[16,7] милиарда евро по текущи цени.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за SSA/GOVSATCOM: [0,5] 
милиард евро.

в) за SSA: [0,6] милиарда евро;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) GOVSATCOM: [0,6] милиарда 
евро.

Изменение 63

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, 5 и 6, се 
финансират в рамките на компонентите 
на Програмата.
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Изменение 64
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) чрез дерогация от член 167 от 
Финансовия регламент, използване, 
когато е целесъобразно, на множество 
източници на доставки, за да се 
гарантира по-добър цялостен контрол на 
всички компоненти на Програмата, на 
свързаните с тях разходи и график;

в) чрез дерогация от член 167 от 
Финансовия регламент, използване, 
когато е целесъобразно, на множество 
източници на доставки, за да се 
гарантира по-добър цялостен контрол на 
всички компоненти на Програмата, на 
свързаните с тях разходи, качество и 
график;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на автономността на 
Съюза, по-специално в технологично 
отношение;

г) насърчаване на автономността на 
Съюза, по-специално в технологично 
отношение, по цялата верига за 
създаване на стойност;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащият орган уточнява 
изискваната част от договора, която да 
бъде възложена на подизпълнители, под 
формата на диапазон, ограничен от 
минимален и максимален процент.

2. Възлагащият орган уточнява 
изискваната част от договора, която да 
бъде възложена на подизпълнители, под 
формата на диапазон, ограничен от 
минимален и максимален процент, като 
се вземат предвид основните 
интереси на Съюза и на неговите 
държави членки съгласно член 25.

Изменение 67



AD\1165367BG.docx 39/72 PE626.706v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към разпоредбите 
по [член 165] от Финансовия регламент 
Комисията и Агенцията могат да 
провеждат процедури за възлагане на 
съвместни поръчки с Европейската 
космическа агенция или други 
международни организации, участващи 
в изпълнението на компонентите на 
Програмата.

1. В допълнение към разпоредбите 
по [член 165] от Финансовия регламент 
Комисията и/или Агенцията могат да 
провеждат процедури за възлагане на 
съвместни поръчки с Европейската 
космическа агенция или други 
международни организации, участващи 
в изпълнението на компонентите на 
Програмата.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) систематично съобразяване с 
целта за непрекъснатост на услугите 
като абсолютен приоритет;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) систематично отчитане на 
нуждите на ползвателите на услугите, 
предоставяни от компонентите на 
Програмата, както и на научния и 
технологичния напредък във връзка с 
тези услуги;

г) систематично отчитане на 
нуждите на ползвателите, по-специално 
на непрекъснатостта на услугите и 
надеждността на интерфейсите на 
услугите, предоставяни от 
компонентите на Програмата, както и на 
научния и технологичния напредък във 
връзка с тези услуги;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
участват в Програмата, като допринасят 
със своята техническа компетентност, 
знания, умения и помощ, по-конкретно 
в сферата на безопасността и 
сигурността, и ако е необходимо, като 
предоставят на Съюза информацията, с 
която разполагат, и инфраструктурата, 
чийто собственик са те или която е 
разположена на тяхна територия, 
включително като гарантират ефективен 
и безпрепятствен достъп и използване 
на in situ данни и като съдействат на 
Комисията за подобряване на наличието 
на in situ данни, които са необходими за 
Програмата.

1. Държавите членки могат да 
участват в Програмата, като допринасят 
със своята техническа компетентност, 
знания, умения и помощ, по-конкретно 
в сферата на безопасността и 
сигурността, устойчивия транспорт и 
приложенията на компонентите на 
Програмата и ако е необходимо, като 
предоставят на Съюза информацията, с 
която разполагат, и инфраструктурата, 
чийто собственик са те или която е 
разположена на тяхна територия, 
включително като гарантират ефективен 
и безпрепятствен достъп и използване 
на in situ данни и като съдействат на 
Комисията за подобряване на наличието 
на in situ данни, които са необходими за 
Програмата.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията има цялостната 
отговорност за изпълнение на 
Програмата, включително в областта 
на сигурността. В съответствие с 
настоящия регламент тя определя 
приоритетите и дългосрочния напредък 
по Програмата и контролира 
изпълнението ѝ, като надлежно взема 
предвид въздействието ѝ върху другите 
политики на Съюза.

1. Комисията има цялостната 
отговорност за изпълнение на 
Програмата и отговорността в 
областта на сигурността за тези 
компоненти от Програмата, които 
не са възложени на Агенцията 
съгласно член 30. В съответствие с 
настоящия регламент тя определя 
приоритетите и дългосрочния напредък 
по Програмата и контролира 
изпълнението ѝ, като надлежно взема 
предвид въздействието ѝ върху другите 
политики на Съюза.

Изменение 72
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията управлява 
компонентите на Програмата, когато 
това управление не е възложено на друг 
субект.

2. Комисията управлява компонент 
на Програмата само когато тя ще 
постигне целите на компонента на 
Програмата по-ефективно, 
отколкото чрез възлагането на това 
управление на друг субект. В 
останалите случаи Комисията 
делегира управлението на компонента 
на Програмата на Агенцията, на 
Европейската космическа агенция или 
на други субекти, посочени в член 32.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е необходимо за гладкото 
функциониране на Програмата и за 
безпроблемното предоставяне на 
услугите, осигурени от компонентите на 
Програмата, чрез актове за изпълнение 
Комисията определя техническите и 
оперативните спецификации, 
необходими за изпълнение и развитие 
на тези компоненти и на услугите, които 
те предоставят, след като се е 
консултирала с ползвателите и всички 
останали съответни заинтересовани 
страни. При определяне на тези 
технически и оперативни 
спецификации Комисията избягва 
намаляването на общото ниво на 
сигурност и спазва изискването за 
съвместимост с по-стари системи.

4. Когато е необходимо за гладкото 
функциониране на Програмата и за 
безпроблемното предоставяне на 
услугите, осигурени от компонентите на 
Програмата, чрез делегирани актове 
Комисията определя изисквания на 
високо ниво за спецификациите за 
изпълнение и развитие на тези 
компоненти и на услугите, които те 
предоставят, след като се е 
консултирала с ползвателите, 
участниците надолу по веригата и 
всички останали съответни 
заинтересовани страни. При определяне 
на тези изисквания на високо ниво
Комисията избягва намаляването на 
общото ниво на сигурност и спазва 
изискването за съвместимост с по-стари 
системи.

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 107, 
параграф 3.

Тези делегирани актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 107, 
параграф 3.
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията насърчава и 
осигурява възприемането и 
използването на данните и услугите, 
предоставяни от компонентите на 
Програмата в публичните и частните 
сектори, включително като подкрепя 
съответното развитие на тези услуги и 
като подпомага установяването на 
стабилна среда за дългосрочно развитие. 
Тя осигурява полезното взаимодействие 
между приложенията на различните 
компоненти на Програмата. Комисията 
гарантира допълването, 
съгласуваността, полезното 
взаимодействие и връзките между 
Програмата и другите действия и 
програми на Съюза.

5. Комисията допринася и 
наблюдава възприемането и 
използването на данните и услугите, 
предоставяни от компонентите на 
Програмата в публичните и частните 
сектори, включително като подкрепя 
съответното развитие на тези услуги и 
когато е целесъобразно —
разработването на съответните 
стандарти на равнището на ЕС, и 
като подпомага установяването на 
стабилна среда за дългосрочно развитие. 
Тя осигурява полезното взаимодействие 
между приложенията на различните 
компоненти на Програмата. Комисията 
гарантира допълването, 
съгласуваността, полезното 
взаимодействие и връзките между 
Програмата и другите действия и 
програми на Съюза, включително, 
когато е целесъобразно, като 
гарантира съгласуваността и 
оперативната съвместимост между 
тези услуги и проектите, 
финансирани от други действия и 
програми на Съюза.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато е целесъобразно, 
Комисията осигурява координацията с 
дейностите, извършвани в космическата 
сфера на нивото на Съюза и на 

6. Когато е целесъобразно, и в 
сътрудничество с Агенцията и ЕКА, 
Комисията осигурява координацията с 
дейностите, извършвани в космическата 
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национално и международно равнище. 
Тя насърчава сътрудничеството между 
държавите членки и сближаването на 
техните технологически капацитети и 
развитие в космическата област.

сфера на нивото на Съюза и на 
национално и международно равнище. 
Те насърчават сътрудничеството 
между държавите членки и 
сближаването на техните 
технологически капацитети и развитие в 
космическата област.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) координира киберсигурността 
на Програмата;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) насърчава и осигурява 
възприемането и използването на 
данните и услугите, предоставяни от 
компонентите на Програмата, 
особено по отношение на 
транспортния сектор, включително 
чрез изпълнение на дейностите във 
връзка с разработването на 
приложенията и услугите надолу по 
веригата, предназначени за 
специфичните потребности на 
ползвателите, въз основа на 
компонентите на Програмата;

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква a в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) изпълнява действия в подкрепа 
на иновативна космическа сфера на 
Съюза в съответствие с член 6, в 
сътрудничество с Комисията и със 
сектора надолу по веригата, 
включително като улеснява достъпа 
до финансиране чрез финансовите 
инструменти, предвидени в дял III, а 
също така, в сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), посредством финансовите 
инструменти, установени от ЕИБ и 
предназначени по-специално за МСП;

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква a г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) определя и препоръчва на 
Комисията приоритетите в 
космическата област на „Хоризонт 
Европа“ и управлява 
научноизследователските и 
развойните дейности в космическата 
област, финансирани от „Хоризонт 
Европа“, в нейната област на 
компетентност.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква a д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) насърчава експлоатацията на 
полезните взаимодействия между 
космическия сектор и транспортния 
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сектор;

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва дейностите по 
комуникация, популяризиране и 
използване за търговски цели на
услугите, предлагани от „Галилео“ и 
EGNOS;

в) извършва дейностите по 
комуникация и популяризиране, по-
специално във връзка с услугите, 
предлагани от „Галилео“, EGNOS и 
„Коперник“;

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) управление на експлоатацията 
на EGNOS и „Галилео“, както е 
посочено в член 43;

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигурява технически експертен 
опит на Комисията.

г) осигурява технически експертен 
опит на Комисията, когато това не 
дублира ролята на Европейската 
космическа агенция, посочена в член 
31;

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управление на експлоатацията 
на EGNOS и „Галилео“, както е 
посочено в член 43;

заличава се

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнение на дейностите във 
връзка с разработването на 
приложенията и услугите надолу по 
веригата въз основа на компонентите 
на Програмата.

заличава се

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да възлага 
други задачи на Агенцията, 
включително комуникацията, 
популязирирането и използването за 
търговски цели на данните и 
информацията, както и други дейности 
във връзка с използването от страна на 
ползвателите по отношение на 
компонентите на Програмата, различни 
от „Галилео“ и EGNOS.

3. Комисията може да възлага 
други задачи на Агенцията, 
включително комуникацията, 
популязирирането и използването за 
търговски цели на данните и 
информацията, както и други дейности 
във връзка с използването от страна на 
ползвателите по отношение на 
компонентите на Програмата, различни 
от „Галилео“, EGNOS и „Коперник“.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задачите по параграфи 2 и 3 се 
възлагат от Комисията чрез 
споразумение за финансов принос 
съгласно [член 2, параграф 18] и [дял 
VI] от Финансовия регламент.

4. Задачите по параграфи 2 и 3 се 
възлагат от Комисията чрез 
споразумение за финансов принос 
съгласно [член 2, параграф 18] и [дял 
VI] от Финансовия регламент и се 
преразглеждат в съответствие с член 
102, параграф 6 от настоящия 
регламент.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато Комисията възлага 
задачи на Агенцията, тя ѝ осигурява 
подходящо финансиране за тяхното 
управление и изпълнение, 
включително подходящи човешки и 
финансови ресурси.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на „Галилео“ и 
EGNOS: — развитието на системите и 
наземния сегмент и проектирането и 
развитието на спътниците;

б) по отношение на „Галилео“ и 
EGNOS: техническа подкрепа за 
Агенцията при изпълнението на 
възложените ѝ задачи по член 30, а 
когато това е предвидено в специални 
споразумения за вторично делегиране, 
сключени между Агенцията и 
Европейската космическа агенция в 
съответствие със споразумението за 
финансово рамково партньорство 
съгласно параграф 2 от настоящия 
член — възлагане на обществени 
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поръчки от името и за сметка на 
Съюза, чийто предмет е развитието на 
системите и наземния сегмент и 
проектирането и развитието на 
спътниците;

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) насърчаване на 
сътрудничеството между държавите 
членки и сближаването на техния 
технологически капацитет и 
развитие в космическата област.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ясно се определят 
отговорностите и задълженията на 
Европейската космическа агенция във 
връзка с Програмата;

– ясно се определят 
отговорностите и задълженията на 
Комисията, на Агенцията и на
Европейската космическа агенция във 
връзка с Програмата;

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– се определят условията за 
управлението на средствата, 
предоставени на Европейската 

– се определят условията за 
управлението на средствата, 
предоставени на Европейската 
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космическа агенция, особено във връзка 
с обществените поръчки, процедурите 
за управление, очакваните резултати, 
измерени чрез показателите за 
изпълнението, приложимите мерки при 
недостатъчно или неправомерно 
изпълнение на договорите по 
отношение на разходи, график и 
резултати, както и във връзка със 
стратегията за комуникация и правилата 
относно собствеността на всички 
материални и нематериални активи.
Тези условия отговарят на разпоредбите 
на дялове ІІІ и V от настоящия 
регламент и на Финансовия регламент;

космическа агенция, включително 
прилагането на правилата на Съюза 
за обществените поръчки, когато се 
възлагат обществени поръчки от 
името и за сметка на Комисията или 
Агенцията, процедурите за управление, 
очакваните резултати, измерени чрез 
показателите за изпълнението, 
приложимите мерки при недостатъчно 
или неправомерно изпълнение на 
договорите по отношение на разходи, 
график и резултати, както и във връзка 
със стратегията за комуникация и 
правилата относно собствеността на 
всички материални и нематериални 
активи; Тези условия отговарят на 
разпоредбите на дялове ІІІ и V от 
настоящия регламент и на Финансовия 
регламент;

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сигурността на Програмата се основава 
на следните принципи:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 94
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) взема се предвид опитът, 
натрупан при експлоатацията на 
„Галилео“, EGNOS и „Коперник“;
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Изменение 95
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) сътрудничество с ENISA в 
областта на киберсигурността;

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сферата на компетентността си
Комисията осигурява висока степен на 
сигурност, по-конкретно във връзка със:

В сферата на своята съответна 
компетентност Комисията и 
Агенцията осигуряват висока степен 
на сигурност, по-конкретно във връзка 
със:

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целта Комисията гарантира, че за 
всеки компонент на Програмата се 
извършва анализ на рисковете и 
заплахите. Въз основа на този анализ
на рисковете и заплахите и чрез актове 
за изпълнение тя определя общите 
изисквания към сигурността за всеки 
компонент на Програмата. В контекста 
на тези действия Комисията взема 
предвид въздействието на тези 
изисквания върху гладкото 
функциониране на съответния 
компонент, по-конкретно по отношение 
на разходите, управлението на риска и 
графика, и гарантира да не се намалява 
общото ниво на сигурност и да не се 

За целта Комисията извършва анализ на 
рисковете и заплахите за 
компонентите за „Коперник“, КНП и 
GOVSATCOM и гарантира, че 
Агенцията извършва анализ на 
рисковете и заплахите за 
компонентите за „Галилео“ и 
EGNOS.
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затруднява функционирането на 
съществуващото оборудване, базирано 
на съответния компонент. Тези актове за 
изпълнение се приемат съгласно 
процедурата по разглеждане, 
предвидена в член 107, параграф 3.

Въз основа на анализите на рисковете 
и заплахите, посочени в параграф 1, 
Комисията определя чрез актове за 
изпълнение общите изисквания към 
сигурността за всеки компонент на 
Програмата. В контекста на тези 
действия тя взема предвид 
въздействието на тези изисквания върху 
гладкото функциониране на съответния 
компонент, по-конкретно по отношение 
на разходите, управлението на риска и 
графика, и гарантира да не се намалява 
общото ниво на сигурност и да не се 
затруднява функционирането на 
съществуващото оборудване, базирано 
на съответния компонент. Общите 
изисквания за сигурност определят 
процедурите, които трябва да бъдат 
следвани, когато сигурността на 
Съюза или на неговите държави 
членки може да бъде засегната от 
експлоатацията на даден компонент.
Тези актове за изпълнение се приемат 
съгласно процедурата по разглеждане, 
предвидена в член 107, параграф 3.

Изменение 98
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Субектът, отговорен за 
управлението на компонент на 
Програмата, е отговорен за 
управлението на сигурността на 
съответния компонент и за целта 
извършва анализ на рисковете и 
заплахите и предприема всички 
необходими дейности, за да осигури и 

2. Комисията е отговорна за 
управлението на сигурността на 
компонентите за „Коперник“, КНП и 
GOVSATCOM. Агенцията е отговорна
за управлението на сигурността на 
компонентите за „Галилео“ и 
EGNOS. За целта те извършват анализ 
на рисковете и заплахите и предприема 
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наблюдава сигурността на 
компонента, по-конкретно той е 
отговорен за определяне на 
техническите спецификации и 
оперативните процедури, и наблюдава
съответствието им с общите изисквания 
към сигурността по параграф 1.

всички необходими дейности, за да 
осигурят и наблюдават сигурността на 
компонентите, за които отговарят, 
по-конкретно те са отговорни за 
определяне на техническите 
спецификации и оперативните 
процедури, и наблюдават
съответствието им с общите изисквания 
към сигурността по параграф 1, трета 
алинея.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) гарантира киберсигурността 
на Програмата;

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяка държава членка гарантира, 
че националните ѝ разпоредби относно 
сигурността осигуряват степен на 
защита на класифицираната 
информация на Европейския съюз, 
равностойна на степента, гарантирана с 
правилата относно сигурността, 
установени в Решение (ЕС, Евратом) 
2015/444 на Комисията от 13 март 2015 
г. относно правилата за сигурност за 
защита на класифицираната 
информация на EC30 , и с правилата на 
Съвета относно сигурността по 
приложенията към Решение на Съвета 
от 23 септември 2013 г. относно 
правилата за сигурност за защита на 

а) всяка държава членка гарантира, 
че националните ѝ разпоредби относно 
сигурността осигуряват висока степен 
на защита на класифицираната 
информация на Европейския съюз, 
равностойна на степента, гарантирана с 
правилата относно сигурността, 
установени в Решение (ЕС, Евратом) 
2015/444 на Комисията от 13 март 2015 
г. относно правилата за сигурност за 
защита на класифицираната 
информация на EC30 , и с правилата на 
Съвета относно сигурността по 
приложенията към Решение на Съвета 
от 23 септември 2013 г. относно 
правилата за сигурност за защита на 
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класифицирана информация на EC31; класифицирана информация на EC31;

_________________ _________________

30 ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53—88. 30 ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53—88.

31 ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1—50. 31 ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1—50.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управлението, поддръжката, 
непрекъснатото усъвършенстване, 
развитието и защитата на наземната 
инфраструктура, и по-специално на 
мрежи, обекти и поддържащи 
съоръжения, включително управлението 
на обновяването и остаряването;

б) управлението, поддръжката, 
непрекъснатото усъвършенстване, 
развитието и защитата на наземната 
инфраструктура, включително 
завършването на наземната 
инфраструктура, която е 
разположена извън територията на 
ЕС, но е необходима за осигуряването 
на пълно покритие с услугите на 
EGNOS на териториите на 
държавите членки, които географски 
са разположени в Европа, и по-
специално на мрежи, обекти и 
поддържащи съоръжения, включително 
управлението на обновяването и 
остаряването;

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разработването и развитието 
на основни елементи, например 
чипсетове и приемници, 
функциониращи чрез „Галилео“;
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Изменение 103

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейностите по сертификация и 
стандартизация;

г) дейностите по наблюдение на 
характеристиките, сертификация и 
стандартизация;

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) действия, насочени към 
намаляването на вероятността от 
възникване на явления, свързани с 
радиочестотни смущения;

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) навигационни услуги за 
въздухоплаването посредством 
подходящи системи за допълване 
(бордни или наземни).

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуга на EGNOS за достъп до 
данни (EDAS), която предоставя 
информация за позициониране и 
синхронизация, предназначена основно 

б) услуга на EGNOS за достъп до 
данни (EDAS), която е безплатна за 
ползвателя и предоставя информация 
за позициониране и синхронизация, 
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за навигационни спътникови 
приложения за професионални или 
търговски цели, и предлага подобрени 
характеристики и резултати с по-голяма 
добавена стойност, отколкото тези, 
получени чрез EOS;

предназначена основно за навигационни 
спътникови приложения за 
професионални или търговски цели, и 
предлага подобрени характеристики и 
резултати с по-голяма добавена 
стойност, отколкото тези, получени чрез 
EOS;

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуга за безопасност на 
човешкия живот (SoL), която е без 
преки разходи за ползвателите и 
предоставя информация за 
позициониране и синхронизация с 
висока степен на непрекъснатост, 
наличност и точност, в това число 
функция за надеждност, която 
предупреждава ползвателите в случай 
на неизправност или сигнали извън 
допустимия толеранс, излъчвани от 
„Галилео“ и други ГНСС, които тя 
усилва в зоната на покритие, 
предназначена основно за ползвателите, 
за които безопасността е от 
първостепенно значение, по-конкретно 
в сектора на гражданското 
въздухоплаване за целите на 
аеронавигационното обслужване.

в) услуга за безопасност на 
човешкия живот (SoL), която е без 
преки разходи за ползвателите и 
предоставя времева информация за 
позициониране и синхронизация с 
висока степен на непрекъснатост, 
наличност, точност и надеждност. 
Тази услуга се предоставя в рамките 
на контрола на ЕААБ, за да се 
гарантира съответствие с 
изискванията за авиационна 
безопасност, в това число функция за 
надеждност, която предупреждава 
ползвателите в случай на неизправност 
или сигнали извън допустимия 
толеранс, излъчвани от „Галилео“ и 
други ГНСС, които тя усилва в зоната 
на покритие, тя е предназначена 
основно за ползвателите, за които 
безопасността е от първостепенно 
значение, по-конкретно в сектора на 
гражданското въздухоплаване за целите 
на аеронавигационното обслужване.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Услугите, посочени в параграф 1, се 
предоставят приоритетно на 
територията на държавите членки, които 
географски са разположени в Европа.

Услугите, посочени в параграф 1, се 
предоставят приоритетно на 
територията на държавите членки, които 
географски са разположени в Европа, 
включително Азорските острови, 
Мадейра и Канарските острови.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Географското покритие на EGNOS може 
да се разшири до други райони в света, 
по-специално на територията на 
държави кандидати и на трети държави, 
които са асоциирани към инициативата 
за единно европейско небе, както и на 
трети държави в рамките на 
Европейската политика за съседство, 
доколкото това е технически 
осъществимо, а за услугата SoL — въз 
основа на международни споразумения.

Географското покритие на EGNOS може 
да се разшири до други райони в света, 
по-специално на територията на 
държави кандидати и на трети държави, 
които са асоциирани към инициативата 
за единно европейско небе, както и на 
трети държави в рамките на 
Европейската политика за съседство,
при условие че това е технически 
осъществимо, извършена е оценка на 
потенциалните заплахи за 
сигурността на системата и е 
налична акредитация на 
сигурността, а за услугата SoL — въз 
основа на международни споразумения.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разходите за това разширение, 
включително свързаните оперативни 
разходи, отнасящи се конкретно до тези 
райони, не се покриват от бюджета по 
член 11. Това разширение не забавя 
предоставянето на услугите по параграф 
1 на територията на държавите членки, 
които географски са разположени в 

3. Разходите за това разширение, 
включително свързаните оперативни 
разходи, отнасящи се конкретно до тези 
райони, не се покриват от бюджета по 
член 11, но Европейската комисия 
разглежда използването на 
съществуващите програми за 
партньорство и при целесъобразност, 
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Европа. разработването на специфичен 
финансов инструмент за неговото 
подпомагане. Това разширение не 
забавя предоставянето на услугите по 
параграф 1 на територията на държавите 
членки, които географски са 
разположени в Европа.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управление и намаляване на 
рисковете, свързани с функционирането 
на „Галилео“ и EGNOS;

а) управление и намаляване на 
рисковете, свързани с функционирането 
и предоставянето на услугите на 
„Галилео“ и EGNOS;

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) управление и намаляване на 
риска от възникване на явления, 
свързани с радиочестотни смущения.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласуваност и оперативна 
съвместимост

Съгласуваност, оперативна 
съвместимост и стандартизация

Изменение 114
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. „Галилео“ и EGNOS се 
стремят да отговарят на 
международните стандарти и 
сертификати; по-специално 
компетентните органи си 
сътрудничат, за да създадат система 
за сертифициране, предназначена за 
сектора на железопътния, 
сухопътния, въздушния и морския 
транспорт.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. „Галилео“ и EGNOS и 
предоставяните от тях услуги са 
съвместими с някои приемници на 
транспортната инфраструктура, 
като се вземат предвид и 
стратегически сектори на бъдещето, 
като автомобилите без водач и 
свързаните автомобили и безпилотни 
летателни апарати (БЛА).

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „Коперник“ е цивилният 
компонент на Програмата за 
наблюдение на Земята, чиято 
движеща сила са основните 
ползватели. „Коперник“ следва да 
гарантира автономен достъп до 
познания в областта на околната 
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среда и ключови технологии за 
наблюдение на Земята и 
геоинформационни услуги, като по 
този начин на Съюза се предоставя 
възможност за вземане на 
самостоятелни решения и 
предприемане на действия в 
областта на околната среда, 
изменението на климата, 
гражданската защита, сигурността 
и безопасността, както и в 
транспортния сектор.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мониторинг на земната 
повърхност и селското стопанство за 
осигуряване на информация за земната 
покривка, земеползването и промяната 
му, градските зони, количеството и 
качеството на водата от вътрешните 
водоеми, горите, селското стопанство и 
други природни ресурси, биологичното 
разнообразие и криосферата,

– мониторинг на земната 
повърхност, изграждане на 
инфраструктура и селското 
стопанство за осигуряване на 
информация за земната покривка, 
земеползването и промяната му, 
градските зони, количеството и 
качеството на водата от вътрешните 
водоеми, горите, селското стопанство и 
други природни ресурси, биологичното 
разнообразие и криосферата,

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- транспортни услуги за 
постигане на по-интелигентен, по-
ефективен, по-безопасен, по-сигурен, 
по-безопасен, устойчив и интегриран 
наземен, морски, въздушен и 
космически транспорт.
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Изменение 119

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) механизъм за увеличаване на 
услугите на „Коперник“ с цел да се 
подкрепят други действия на Съюза.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) допълнителни услуги за 
мониторинг, докладване и осигуряване 
на съответствие, обхващащи други 
тематични области, регулирани от 
Европейския съюз. 

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Коперник“ включва действия в 
подкрепа на следните свързани с 
„Коперник“ услуги надолу по веригата, 
с цел насърчаване на:

а) използването на институционални 
данни и информация от национални 
услуги за мониторинг, докладване и 
осигуряване на съответствие в 
подкрепа на публичните органи;

б) услугите, предлагани на търговска 
основа;
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в) услугите за картографиране във 
връзка с наблюдението и опазването 
на културното наследство.

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването, развитието и 
функционирането на мрежа от наземни 
и/или базирани в космоса датчици на 
държавите членки, в това число 
датчици, разработени чрез Европейската 
космическа агенция, и датчици на 
Съюза, които се експлоатират на 
национално ниво, за наблюдение и 
проследяване на обекти и за изготвяне 
на европейски каталог на космическите 
обекти, адаптиран към нуждите на 
ползвателите по член 55;

а) създаването, развитието и 
функционирането на мрежа от наземни 
и/или базирани в космоса датчици на 
държавите членки, в това число 
датчици, разработени чрез Европейската 
космическа агенция, и датчици на 
Съюза, които се експлоатират на 
национално ниво, за наблюдение и 
проследяване на обекти и за изготвяне, 
до края на 2023 г., на европейски 
каталог на космическите обекти, 
адаптиран към нуждите на ползвателите 
по член 55;

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 58 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 a

Наблюдение на предлагането и 
търсенето на КНП

Преди 31 декември 2024 г. Комисията 
извършва оценка на изпълнението на 
компонента за КНП, по-специално по 
отношение на развитието на 
потребностите на ползвателите във 
връзка с капацитета на наземни и на 
разположени в космоса датчици. При
тази оценка по-конкретно се 
разглежда необходимостта от 
допълнителни базирани в космоса и 



PE626.706v02-00 62/72 AD\1165367BG.docx

BG

наземни инфраструктури. Ако е 
необходимо, оценката се придружава 
от подходящо предложение за 
разработването на допълнителни 
базирани в космоса и наземни 
инфраструктури по компонента за 
КНП.

Обосновка

Европейският съюз следва да бъде по-амбициозен по отношение на двете нови 
инициативи SSA и GOVSATCOM. Предвид това, че настояваме за увеличен бюджет, 
можем да включим повече дейности.

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Функцията във връзка с 
метеорологичните явления в 
космическото пространство може да
подпомага следните дейности:

1. Функцията във връзка с 
метеорологичните явления в 
космическото пространство подпомага 
следните дейности:

Обосновка

Европейският съюз следва да бъде по-амбициозен по отношение на двете нови 
инициативи SSA и GOVSATCOM. Предвид това, че настояваме за увеличен бюджет, 
можем да включим повече дейности.

Изменение 125
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Функцията във връзка с NEO 
може да подпомага следните дейности:

1. Функцията във връзка с NEO 
подпомага следните дейности:

Изменение 126
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Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да координира 
действията на Съюза и националните 
публични органи, свързани с 
гражданската защита, ако се установи 
приближаването на NEO към Земята.

2. Комисията координира 
действията на Съюза и националните 
публични органи, свързани с 
гражданската защита, ако се установи 
приближаването на NEO към Земята.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) развитието, конструирането и 
експлоатацията на инфраструктурата от 
наземния сегмент;

а) развитието, конструирането и 
експлоатацията на инфраструктурата от 
наземния сегмент и от космическия 
сегмент;

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема оперативните 
изисквания към услугите, предоставяни 
във връзка с GOVSATCOM, под 
формата на технически спецификации 
за случаите на използване при 
управлението на кризи, наблюдението и 
управлението на ключовата 
инфраструктура, в това число 
дипломатическите комуникационни 
мрежи. Тези оперативни изисквания се 
основават на подробен анализ на 
изискванията на ползвателите и вземат 
предвид изискванията, произтичащи от 
съществуващите мрежи и оборудване на 
ползвателите. Тези актове за изпълнение 
се приемат съгласно процедурата по 

2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема оперативните 
изисквания към услугите, предоставяни 
във връзка с GOVSATCOM, под 
формата на технически спецификации 
за случаите на използване при 
управлението на кризи, наблюдението и 
управлението на ключовата 
инфраструктура, в това число 
дипломатическите комуникационни 
мрежи. Тези оперативни изисквания се 
основават на подробен анализ на 
изискванията на ползвателите и вземат 
предвид изискванията, произтичащи от 
съществуващите мрежи и оборудване на 
ползвателите. Тези актове за изпълнение 
се приемат съгласно процедурата по 
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разглеждане, предвидена в член 107, 
параграф 3.

разглеждане, предвидена в член 107, 
параграф 3. Въз основа на реалното 
търсене от ползвателите в 
държавите членки, при 
целесъобразност по всяко време могат 
да бъдат добавяни други случаи на 
ползване, като след това се 
разработват съответните 
технически спецификации.

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема портфолиото на 
услугите за услугите, предоставяни във 
връзка с GOVSATCOM, под формата на 
списък от категории капацитет и услуги 
за спътникови комуникации и техните 
характеристики, включително 
географския обхват, честотата, 
широчината на честотната лента, 
оборудването на ползвателите и 
характеристики във връзка със 
сигурността. Тези мерки се основават на 
оперативните изисквания и 
изискванията към сигурността, 
посочени в параграф 1, и 
приоритизират услугите, 
предоставяни на ползвателите на 
нивото на Съюза. Тези актове за 
изпълнение се приемат съгласно 
процедурата по разглеждане, 
предвидена в член 107, параграф 3.

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема портфолиото на 
услугите за услугите, предоставяни във 
връзка с GOVSATCOM, под формата на 
списък от категории капацитет и услуги 
за спътникови комуникации и техните 
характеристики, включително 
географския обхват, честотата, 
широчината на честотната лента, 
оборудването на ползвателите и 
характеристики във връзка със 
сигурността. Тези мерки се основават на 
оперативните изисквания и 
изискванията към сигурността, 
посочени в параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат съгласно 
процедурата по разглеждане, 
предвидена в член 107, параграф 3.

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Във връзка с портфолиото от 
услуги по параграф 3 се отчитат 
съществуващите услуги, предлагани 
на търговски принцип, за да не се 
нарушава конкуренцията на 
вътрешния пазар.

Изменение 131
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) юридически лица, които са 
надлежно акредитирани, за да 
предоставят спътников капацитет или 
услуги съгласно процедурата за 
акредитация на сигурността по член 36 
въз основа на специалните изисквания 
към сигурността за компонента за 
GOVSATCOM по член 34, параграф 1.

б) юридически лица, които са 
надлежно акредитирани, за да 
предоставят спътников капацитет или 
услуги съгласно процедурата за 
акредитация на сигурността по член 36.

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Доставчиците на капацитет 
или на услуги за спътникова 
комуникация по този компонент 
спазват специфичните изисквания за 
сигурност за компонента 
GOVSATCOM, определени в 
съответствие с член 34, параграф 1.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обединените капацитет, услуги и 
оборудване на ползвателите за 
спътникови комуникации се обменят и 
приоритизират между участниците в 
GOVSATCOM въз основа на анализ на 
рисковете за сигурността от страна на 
ползвателите на нивото на Съюза и 
държавите членки. При този обмен и 
приоритизация се приоритизират 
ползвателите на нивото на Съюза.

1. Обединените капацитет, услуги и 
оборудване на ползвателите за 
спътникови комуникации се обменят и 
приоритизират между участниците в 
GOVSATCOM въз основа на анализ на 
рисковете за сигурността от страна на 
ползвателите на нивото на Съюза и 
държавите членки.

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Във връзка с платформите за 
GOVSATCOM се отчитат 
съществуващите услуги, предлагани 
на търговски принцип, за да не се 
изкривява конкуренцията на 
вътрешния пазар.

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. До края на 2021 г. Комисията 
приема делегиран акт съгласно член 
105 относно уредбата по отношение 
на управлението на GOVSATCOM.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди края на 2024 г. Комисията 
извършва оценка на изпълнението на 
компонента за GOVSATCOM, по-
специално по отношение на напредъка 
на нуждите на ползвателите във връзка с 
капацитета за спътникови комуникации. 
При тази оценка по-конкретно се 
разглежда нуждата от допълнителна 
космическа инфраструктура. Ако е 
необходимо, оценката се придружава от 
целесъобразно предложение за 
развитието на допълнителна космическа 
инфраструктура по компонента за 
GOVSATCOM.

GOVSATCOM следва да започне да 
функционира до края на 2023 г. Преди 
края на 2024 г. Комисията извършва 
оценка на изпълнението на компонента 
за GOVSATCOM, по-специално по 
отношение на напредъка на нуждите на 
ползвателите във връзка с капацитета за 
спътникови комуникации. При тази 
оценка по-конкретно се разглежда
нуждата от допълнителна космическа 
инфраструктура. Ако е необходимо, 
оценката се придружава от 
целесъобразно предложение за 
развитието на допълнителна космическа 
инфраструктура по компонента за 
GOVSATCOM.

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членовете и заместник-членовете 
на Административния съвет се 
назначават въз основа на знанията им в 
областта на основните задачи на 
Агенцията, като се взимат предвид 
съответните умения във връзка с 
управлението, администрацията и 
бюджета. Европейският парламент, 
Комисията и държавите членки се 
стремят да ограничат смяната на своите 
представители в Административния 
съвет, за да се осигури 
непрекъснатостта в дейностите на този 
съвет. Всички страни се стремят да има 
балансирано представителство между 
мъже и жени в рамките на 
Административния съвет.

4. Членовете и заместник-членовете 
на Административния съвет се 
назначават въз основа на знанията им в 
областта на задачите на Агенцията, 
като се взимат предвид съответните 
умения във връзка с управлението, 
администрацията и бюджета. 
Европейският парламент, Комисията и 
държавите членки се стремят да 
ограничат смяната на своите 
представители в Административния 
съвет, за да се осигури 
непрекъснатостта в дейностите на този 
съвет. Всички страни се стремят да има 
балансирано представителство между 
мъже и жени в рамките на 
Административния съвет.

Изменение 138

Предложение за регламент
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Член 101 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията определя методика 
за предоставянето на качествени 
показатели за извършването на 
прецизна оценка на напредъка по 
отношение на постигането на 
общите цели, установени в член 4, 
букви а), б) и в). Най-късно до 1 януари 
2021 г. Комисията допълва 
приложението въз основа на 
посочената методика.

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и своевременно събиране на 
данните за мониторинга на 
изпълнението на Програмата и 
резултатите. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза и 
където е приложимо, на държавите 
членки се налагат съразмерни 
изисквания за докладване.

3. Системата за отчитане на 
изпълнението трябва да гарантира 
ефикасно, ефективно и навременно
събиране на данните за мониторинга на 
изпълнението на Програмата и 
резултатите, като те са подходящи за 
задълбочен анализ на постигнатия 
напредък и на срещнатите 
трудности. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза и 
където е приложимо, на държавите 
членки се налагат съразмерни 
изисквания за докладване.

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва 
своевременно оценки на Програмата, 
които да послужат в процеса на вземане 
на решения.

1. Комисията извършва 
своевременно оценки на Програмата, 
които да послужат в процеса на вземане 
на решения. Оценките също така 
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осигуряват извършването на 
качествена оценка на напредъка по 
отношение на постигането на 
общите цели, установени в член 4.

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
Програмата се извършва, след като за 
изпълнението на Програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението ѝ.

2. Междинната оценка на 
Програмата се извършва, след като за 
изпълнението на Програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от три години след започване на 
изпълнението ѝ.

Изменение 142
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 юни 2024 г., а след това — на 
всеки пет години, въз основа на 
насоките си Комисията извършва 
оценка на резултатите от работата на 
Агенцията, по-конкретно по отношение 
на нейните цели, мандат, задачи и 
местоположение. По-конкретно при 
оценката се разглежда евентуалната 
необходимост от изменение на мандата 
на Агенцията и финансовите последици 
от едно такова изменение. В оценката се 
разглежда също така политиката на 
Агенцията по отношение на конфликта 
на интереси и независимостта и 
самостоятелността на Съвета за 
акредитация на сигурността.

До 30 юни 2024 г., а след това — на 
всеки три години, въз основа на 
насоките си Комисията извършва 
оценка на резултатите от работата на 
Агенцията, по-конкретно по отношение 
на нейните цели, мандат, задачи и 
местоположение. По-конкретно при 
оценката се разглежда евентуалната 
необходимост от изменение на мандата 
на Агенцията, по-специално по 
отношение на възможността да ѝ 
бъдат възложени допълнителни 
задачи в съответствие с член 30, и 
финансовите последици от едно такова 
изменение. В оценката се разглежда 
също така политиката на Агенцията по 
отношение на конфликта на интереси и 
независимостта и самостоятелността на 
Съвета за акредитация на сигурността.

Изменение 143
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Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията, в сътрудничество 
с Агенцията, разработва преходен 
план, с който гарантира 
подходящото финансиране и 
осигуряване с персонал на Агенцията, 
за да може тя да изпълнява задачите, 
посочени в настоящия регламент. 
Комисията определя мерки, чиято 
цел е задачите, за които Агенцията 
не разполага с подходящо 
финансиране и персонал към 
съответния момент, да бъдат 
изпълнявани в достатъчна степен 
през преходния период, чиято 
продължителност е не повече от две 
години след датата на прилагане на 
настоящия регламент.
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