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Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от Vladimír Remek

Изменение 23
Съображение 9

(9) Фазите на дефиниране и развой на 
програмата „Галилео“, които 
представляват частта от програмата, 
посветена на изследователската работа, 
бяха финансирани в значителна степен от 
бюджета на Общността за 
трансевропейските мрежи. Фазата на 
разполагане трябва да бъде 
финансирана изцяло от Европейската 
общност, в отсъствието на истински 
ангажимент за частния сектор. 
Експлоатацията на системата може да 
бъде предмет на концесионни договори за 
услуги или за обществени поръчки за 
услуги с частния сектор.

(9) Фазите на дефиниране и развой на 
програмата „Галилео“, които 
представляват частта от програмата, 
посветена на изследователската работа, 
бяха финансирани в значителна степен от 
бюджета на Общността за 
трансевропейските мрежи. Сега е 
предвидено фазата на разполагане да 
бъде финансирана изцяло от 
Европейската общност. На по-късен 
етап, експлоатацията на системата 
след 2013 г. може да бъде предмет на 
концесионни договори за услуги или за 
обществени поръчки за услуги с частния 
сектор.
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Or. xm

Обосновка

Докладчикът в сянка счита, че предложените промени съставляват по-близко и по-
точно отражение на действителната ситуация.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 24
Съображение 12

(12) Регламент (ЕО) № 1321/2004 на 
Съвета от 12 юли 2004 г. относно 
управленските структури на 
европейските програми за сателитна 
радионавигация създава Европейския 
надзорен орган за ГНСС (наричан по-
нататък „Надзорния орган“) .

заличава се

Or. de

Обосновка

Задачата на Надзорния орган, както е установена в член 2 от Регламент (ЕО) № 
1321/2004 на Съвета, беше предимно да действа като лицензиращ орган за частните 
предприятия, които първоначално щяха да провеждат програмите „Галилео“. След 
неуспеха на консорциума и предаването на измененото предложение за регламент, 
тази задача отпадна и поради това Надзорният орган следва да се закрие. 
Останалите задачи могат да се поемат също от Комисията и Европейската 
космическа агенция.

Изменение, внесено от David Hammerstein

Изменение 25
Съображение 14

(14) Стойността на инвестициите и 
експлоатационните разходи на системите 
„Галилео“ и EGNOS за периода 2007-
2013 година се изчисляват понастоящем 
на 3,4 милиарда EUR по текущи цени. В 
настоящата финансова рамка (2007—
2013) вече е предвидена сума от 1 005 
милиона EUR, по графата на 

(14) Стойността на инвестициите и 
експлоатационните разходи на системите 
„Галилео“ и EGNOS за периода 2007-
2013 година се изчисляват понастоящем 
на 3,4 милиарда EUR по текущи цени. В 
настоящата финансова рамка (2007—
2013) вече е предвидена сума от 1 005 
милиона EUR, по графата на 



AM\702557BG.doc 3/37 PE400.389v01-00

BG

законодателното предложение на 
Комисията за осъществяване на фазите по 
разполагането и експлоатацията на 
програмата „Галилео“. Предлага се към 
горепосочената сума да бъде добавена 
допълнителна сума от 2 100 милиона 
EUR. За отпускането на тази сума е 
необходимо преразглеждане на сега 
действащата финансова рамка (2007—
2013). Средствата ще дойдат от 
неизползваемите маржове по функции 2 
и 5, съответно за 2007 г. и 2008 г. 
Следователно, в текста на измененото 
предложение ще бъде фиксирана сумата 
от 3 105 милиона EUR, която да бъде 
предвидена в бюджета на Общността за 
периода 2007—2013 за нуждите на 
европейските програми за ГНСС. Сума от 
300 милиона EUR, която е на 
разположение по Седмата рамкова 
програма за научноизследователски и 
развойни дейности във връзка с 
европейските програми за ГНСС, също 
ще допринесе за финансирането на 
тези разходи.

законодателното предложение на 
Комисията за осъществяване на фазите по 
разполагането и експлоатацията на 
програмата „Галилео“. Предлага се към 
горепосочената сума да бъде добавена 
допълнителна сума от 2 400 милиона 
EUR. За отпускането на тази сума беше 
извършено преразглеждане на сега 
действащата финансова рамка (2007—
2013). Средствата ще дойдат от 
неизползваемите маржове по функция 2
за 2007 г. за сумата от 1 600 милиона 
EUR, 200 милиона EUR от 
инструмента за гъвкавост и 200 
милиона EUR от средствата, 
преразпределени в рамките на функция 
1А. Следователно, в текста на измененото 
предложение ще бъде фиксирана сумата 
от 3 405 милиона EUR, която да бъде 
предвидена в бюджета на Общността за 
периода 2007—2013 за нуждите на 
европейските програми за ГНСС, 
включително сума от 400 милиона EUR, 
която е на разположение по Седмата 
рамкова програма за 
научноизследователски и развойни 
дейности във връзка с европейските 
програми за ГНСС.

Or. en

Обосновка

Обновяване на текста с оглед на споразумението, постигнато при преразглеждането 
на финансовата рамка.

Изменение, внесено от Etelka Barsi-Pataky

Изменение 26
Съображение 14а (ново)

(14а) При разпределението на тези 
средства на Общността са от 
съществено значение ефективните 
процедури за обществени поръчки и 
преговарянето по договори, които 
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водят до получаване на най-добра 
стойност за вложените суми и 
придържане към предложения график 
за програмите. Те се гарантират от 
Комисията.

Or. en

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Изменение 27
Съображение 14а (ново)

(14а) Съгласно член 18 от Финансовия 
регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности, 
държавите-членки, трети държави и 
международни организации могат да 
правят финансови вноски или вноски в 
натура за европейските програми за 
сателитна радионавигация въз основа 
на подходящи споразумения.

Or. es

Обосновка

Финансирането, описано във Финансовия регламент, трябва да бъде основата, 
ръководеща финансовите аспекти на участието в проекта „Галилео“ от страната 
на държави или международни организации, които могат да правят парични вноски 
или вноски в натура (както се е случвало на по-ранни етапи с трети държави). Не 
само на държави, но също и на международни организации трябва да се разрешава да 
вземат участие, но сътрудничество от такова естество следва да бъде предмет на 
подписване на подходящо споразумение.

Изменение, внесено от David Hammerstein

Изменение 28
Съображение 16

(16) От друга страна е необходимо 
постъпленията от експлоатацията на 
системите „Галилео“ и EGNOS да се 
получават от Европейската общност, с 

(16) От друга страна е необходимо 
постъпленията от експлоатацията на 
системите „Галилео“ и EGNOS да се 
получават от Европейската общност
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цел да се осигури компенсиране на 
инвестициите, с които тя предварително
се е съгласила. В договорите, които 
евентуално ще се сключват с частния 
сектор за експлоатация на системите, би 
могло да се постанови механизъм за 
поделяне на постъпленията.

предвид това, че стойността на 
инвестициите за двете системи ще 
бъде изцяло покрита от публични 
средства, с цел да се осигури 
компенсиране на инвестициите, с които 
тя се е съгласила. В договорите, които 
евентуално ще се сключват с частния 
сектор за експлоатация на системите, би 
могло да се постанови механизъм за 
поделяне на постъпленията. Следва да е 
възможно да се постанови механизъм 
за поделяне на постъпленията или за 
ценови тавани във всички договори, 
сключени с частния сектор по 
отношение на постъпления от 
предоставянето на услуги по 
системата „Галилео“ с цел 
гарантиране, че клиентите получават 
висококачествени услуги на 
справедливи цени и/или за разработване 
на нови публични услуги.

Or. en

Обосновка

Тъй като публично-частните партньорства претърпяха неуспех, защото частният 
сектор изпита затруднения при допускане на рисковете, и „Галилео“ сега ще се 
финансира изцяло с публични средства, е оправдано да се очаква, че обществеността 
ще получи висококачествени услуги на справедливи цени. В тази връзка, и в зависимост 
от анализа на пазара, могат да се предвидят различни механизми за регулиране за 
постигане на това.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 29
Съображение 17

(17) Доброто публично управление на 
програмите „Галилео“ и EGNOS 
предполага, от една страна, че 
съществува стриктно разпределение на 
компетенциите между Европейската 
общност, Надзорния орган и 
Европейската космическа агенция, и от 
друга, че Европейската общност, 

(17) Доброто публично управление на 
програмите „Галилео“ и EGNOS 
предполага, от една страна, че 
съществува стриктно разпределение на 
компетенциите между Европейската 
общност и Европейската космическа 
агенция, и от друга, че Европейската 
общност, представлявана от Комисията, 
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представлявана от Комисията, осигурява 
реализацията на програмите. Комисията 
трябва да предостави подходящите 
инструменти и да притежава 
необходимите ресурси за подкрепа.

осигурява реализацията на програмите. 
Комисията трябва да предостави 
подходящите инструменти и да 
притежава необходимите ресурси за 
подкрепа.

Or. de

Обосновка

Задачата на Надзорния орган, както е установена в член 2 от Регламент (ЕО) № 
1321/2004 на Съвета, беше предимно да действа като лицензиращ орган за частните 
предприятия, които първоначално щяха да провеждат програмите „Галилео“. След 
неуспеха на консорциоума и предаването на измененото предложение за регламент, 
тази задача отпадна и поради това Надзорният орган следва да се закрие. 
Останалите задачи могат да се поемат също от Комисията и Европейската 
космическа агенция.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 30
Съображение 18

(18) Надзорният орган, от своя страна, 
има за основна своя мисия да подпомага 
Комисията по всички елементи, 
свързани с напредъка по програмите. 
Той трябва също така да управлява 
средствата, които са му дадени целево 
за програмите или са му поверени от 
Комисията съгласно член 54, параграф 
2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно финансовия регламент 
приложим за общия бюджет на 
Европейските общности, изменен с 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 
на Съвета от 13 декември 2006 г..

заличава се

Or. de

Обосновка

Задачата на Надзорния орган, както е установена в член 2 от Регламент (ЕО) № 
1321/2004 на Съвета, беше предимно да действа като лицензиращ орган за частните 
предприятия, които първоначално щяха да провеждат програмите „Галилео“. След 
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неуспеха на консорциоума и предаването на измененото предложение за регламент, 
тази задача отпадна и поради това Надзорният орган следва да се закрие. 
Останалите задачи могат да се поемат също от Комисията и Европейската 
космическа агенция.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 31
Съображение 19

(19) Европейската космическа агенция, 
която разполага с практически знания и 
опит в технически план, ще бъде 
приканена да сключи многогодишно 
споразумение с Европейската общност, 
обхващащо техническите аспекти от 
изпълнението на програмите. За да 
позволи на Комисията, представляваща 
Европейската общност, да упражнява 
напълно правото си на контрол, 
споразумението трябва да включва 
общите условия за управление на 
средствата, поверени на Европейската 
космическа агенция, и да предвиди 
сделките, договорени в приложение на 
конвенцията, да следват правилата на 
общността в областта на обществените 
поръчки. В този смисъл следва надлежно 
да се отчетат постиженията на 
европейското право и вече одобрените 
инвестиции както и, ако е необходимо, 
действащите договори.

(19) Европейската космическа агенция, 
която разполага с практически знания и 
опит в технически план, ще бъде 
приканена да сключи многогодишно 
споразумение с Европейската общност, 
свързано с изпълнението на програмите. 
За да позволи на Комисията, 
представляваща Европейската общност, 
да упражнява напълно правото си на 
контрол, споразумението трябва да 
включва общите условия за управление 
на средствата, поверени на Европейската 
космическа агенция, и да предвиди 
сделките, договорени в приложение на 
конвенцията, да следват правилата на 
общността в областта на обществените 
поръчки. В този смисъл следва надлежно 
да се отчетат постиженията на 
европейското право, промишленият 
опит и вече одобрените инвестиции 
както и, ако е необходимо, действащите 
договори.

Or. fr

Обосновка

Текстът се отнася за изработването на многогодишно споразумение, ограничено до 
техническите аспекти, включително общите условия за управление на средствата.

Следва да се установи връзка с описанието на ролята на ЕКА в член 13, което следва 
да съдържа задълженията на ЕКА, особено по отношение на производителност, 
вземане на решения, докладване и управление на индустрията.
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Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 32
Съображение 19а (ново)

(19а) Тъй като програмите ще бъдат 
финансирани от Европейската 
общност, обществените поръчки по 
програмите следва да се съгласуват с 
правилата на Общността в областта 
на обществените поръчки и следва да 
имат за цел, преди всичко, да 
контролират разходите и понижават 
рисковете и също да подобряват 
ефикасността и намаляват 
зависимостите. Желателно е да се 
въведе състезателен елемент в 
програмата и поради това всички 
обществени поръчки следва да се 
основават на два източника и 
стандартна състезателна процедура 
когато е възможно, освен ако това би 
увеличило разходите и причинило 
забавяния в резултат на нужда от 
приспособяване на проектите и 
методите на производство на 
допълнителни доставчици. От друга 
страна, доставчици, забавящи потока 
на производство, както и случаи на 
единичен източник, следва да се сведат 
до минимум. Решения и инвестиции, 
направени от ЕКА и ЕС по време на 
фазите на дефиниране и развой на 
програмата „Галилео“, както и по 
програмата EGNOS, следва да се 
вземат предвид при следващата фаза 
на общестените поръчки за 
гарантиране на непрекъснатост на 
програмите и ценова ефективност.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на объркване е важно да се разясни, че само предходните реализации 
от EGNOS и „Галилео“, надлежно финансирани от Общността и/или Европейската 
космическа агенция, се обсъждат задълбочено. Други инициативи (т.е. нефинансирани 
от 2-те гореспоменати институции) могат да означават повече сложност, по-голям 
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риск и допълнителни разходи за програмата, както и да създадат неприемливи 
нарушения на конкуренцията, която Съветът изисква.

Изменение, внесено от Vladimír Remek

Изменение 33
Съображение 19а (ново)

(19а) Всички работни пакети за 
пълната оперативна способност (ПОС) 
на „Галилео“ следва да са отворени за 
възможно най-голяма конкуренция, в 
съответствие с принципите на ЕС за 
обществени поръчки; с цел 
гарантиране на инвестиции в 
космическите програми, обществените 
поръчки на ЕС следва да са по-широко 
отворени за новонавлизащи и малки и 
средни предприятия, като 
същевременно се гарантират
отличното технологично равнище и 
ценовата ефективност.

Or. xm

Обосновка

Трябва да се наблегне на прозрачността при възлагането на обществени поръчки, на 
откритостта и на поддръжката, не само за добре установените основни ‘играчи’, но 
също за малки и средни предприятия и новонавлизащи предприятия. 

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 34
Съображение 19а (ново)

(19а) Следва да се обърне специално 
внимание на постигането на 
балансирано участие на всички 
държави-членки по време на 
различните фази на проекта 
„Галилео“. Също е важно 
заинтересованите страни във всички 
държави-членки, особено малките и 
средните предприятия, да имат 
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възможности за развитие и 
нововъведения въз основа на 
технологичния опит, произтичащ от 
обществените поръчки по „Галилео“.

Or. en

Обосновка

Считайки мащаба и социалната значимост на проекта „Галилео“, принципите за 
обществени поръчки по „Галилео“ следва да насърчават отворен достъп и лоялна 
конкуренция по цялата промишлена верига на доставки; съгласно с това, те следва да 
предлагат възможност за балансирано участие на играчи от частния сектор на 
всички равнища в държавите-членки по време на всичките оставащи фази на проекта. 
В частност, МСП следва да имат подходящи възможности за развитие и 
нововъведения чрез обществените поръчки по „Галилео“.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 35
Съображение 20

(20) За прилагането на настоящия 
регламент е целесъобразно Комисията да 
бъде подпомагана от комитет, наречен 
Комитет за европейските програми за 
ГНСС. Тъй като грижата за добро 
публично управление налага да се 
гарантира единство в управлението на 
програмите, по-голяма бързина при 
вземането на решения и равен достъп до 
информация, представители на 
Управителния съвет на Надзорния 
орган трябва да се включат в работата на 
Комитета за европейските програми за 
ГНСС.

(20) За прилагането на настоящия 
регламент е целесъобразно Комисията да 
бъде подпомагана от комитет, наречен 
Комитет за европейските програми за 
ГНСС. Тъй като грижата за добро 
публично управление налага да се 
гарантира единство в управлението на 
програмите, по-голяма бързина при 
вземането на решения и равен достъп до 
информация, наблюдатели от 
Европейския парламент трябва да се 
включат в работата на Комитета за 
европейските програми за ГНСС.

Or. de

Обосновка

С оглед на значимостта и финансовите последици от програмите е необходимо 
представители на Европейския парламент да следят работата на Комитета за 
европейските програми за ГНСС. Това ще гарантира по-добър информационен поток 
и по-голяма прозрачност по отношение на обществеността. Освен това, ролята на 
Надзорния орган следва да се преразгледа в светлината на процедурите, които в 
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момента се предлагат за реализацията на програмите.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 36
Съображение 21а (ново)

(21а) Европейската общност следва да 
е собственикът на всички материални 
и нематериални активи, създадени или 
разработени по програмите EGNOS и 
„Галилео“. Тя следва да е в състояние 
да прекрати договора с всеки снабдител 
или доставчик на услуги във всеки един 
момент по време на програмата. 
Поради това, тя не следва да разчита 
на определен обект, върху който няма 
контрол, или на даден доставчик, от 
който не е налице ангажимент, че 
няма да бъдат прехвърлени активи на 
друго място. Следователно, Комисията 
следва да представи предложение пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
за изменението на съществуващо 
законодателство на Общността, 
където това е целесъобразно. Докато 
„Галилео“ стартира и започне да 
функционира, и с цел изпълнение на 
изискванията на настоящите 
инвеститори, е желателно 
управлението и експлоатацията на 
EGNOS да се отдели от „Галилео“, 
докато сливането на двете системи 
стане възможно. Национални и други 
необщностни инициативи, имащи за 
цел да предоставят активи и/или 
услуги на Европейската комисия за 
целите на програмата, следва да се 
разглеждат, при условие че тези 
активи се прехвърлят изцяло на 
Комисията без разходи, ако това не 
поражда дългосрочни ангажименти за 
Комисията и ако не води до нарушения 
по отношение на европейското 
измерение на програмата.
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Or. en

Обосновка

Комисията трябва да поддържа своите правомощия за преговори по всяко време и в 
най-малка степен да разчита на места и средства, изцяло под неин контрол, или поне 
без изключителни права, позволяващи евентуално прехвърляне с ниски разходи, ако се 
счита за необходимо.

Действително в момента EGNOS е близо до сертифициране. Системата вече 
осигурява постоянни висококачествени сигнали в цяла Европа. За целите на 
ефикасността и за по-добро подготвяне на терена за „Галилео“, важно е работата 
по двете програми да се раздели и EGNOS да може да се управлява независимо от 
напредъка на „Галилео“.

Изменение, внесено от Vladimír Remek

Изменение 37
Член 1, параграф 3

Системата, създавана по програмата 
„Галилео“ е автономна инфраструктура 
за ГНСС, която се състои от спътници и 
наземни станции.

Системата, създавана по програмата 
„Галилео“ е автономна инфраструктура 
за ГНСС, която се състои от спътници и 
глобална мрежа от наземни станции.

Or. cs

Обосновка

Докладчикът в сянка счита, че предложената формулировка по-точно отразява 
начина, по който предложената система ще функционира, както и естеството на 
нейната инфраструктура.

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 38
Член 1, параграф 3а (нов)

Европейската общност притежава 
собствеността над системите EGNOS 
и „Галилео“ и всички материални и 
нематериални активи, създадени или 
изградени по тези програми.
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Or. it

Обосновка

Системите EGNOS и „Галилео“ са опорите на европейската спътникова 
радионавигация (ГНСС) и ще бъдат управлявани под единствената отговорност на 
Европейската общност. Поради това е от съществено значение Общността да 
притежава собствеността над двете системи.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 39
Член 4, параграф 4

4. Споразуменията или съглашенията 
сключени от Европейската общност 
предвиждат условията и реда за 
евентуално участие на трети страни в 
допълнителното финансиране на
програмата.

4. Трети държави могат да вземат 
участие в допълнителното 
финансиране на програмата.
Споразуменията или съглашенията 
сключени от Европейската общност с 
такива трети държави, по реда на 
член 300, параграф 3 от Договора за ЕО, 
предвиждат условията и реда на 
тяхното участие, както и техните 
права и дългосрочни задължения по 
програмата.

Or. en

Обосновка

Предишните участия на трети държави са се оказвали лошо управлявани, т.е. без 
никакъв ангажимент от тяхна страна. Поради това е важно да се разясни, че трети 
държави могат да се присъединяват към „Галилео“ само при определени условия.

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Изменение 40
Член 4, параграф 4

4. Споразуменията или съглашенията 
сключени от Европейската общност 
предвиждат условията и реда за 
евентуално участие на трети страни в 
допълнителното финансиране на

4. Държавите-членки могат да 
осигурят допълнително финансиране 
на програмата. Трети държави и 
международни организации също 
могат да осигурят допълнително 
финансиране на програмата.
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програмата. Споразуменията или съглашенията 
сключени от Европейската общност 
предвиждат условията и реда за 
евентуално участие на трети страни в 
допълнителното финансиране за
програмата.

Or. es

Обосновка

„Галилео“ е проектирана като глобална система. Държавите-членки могат да 
осигуряват допълнително финансиране за програмата, която също изисква 
участието на трети държави и международни организации, ако се иска да бъде 
глобален успех. Споразуменията или съглашенията, които служат за регулиране на 
такива участия по реда на Договора за ЕО, следва да включват срокове, условия и 
правила, които ясно определят естеството на такива участия.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 41
Член 5

Експлоатацията на системата EGNOS 
обхваща главно управлението на тази 
инфраструктура, поддръжката, 
постоянното усъвършенстване и 
обновяване на системата, операциите по 
сертифициране и нормативно уреждане, 
свързани с програмата, пазарната 
реализация на системата.

Експлоатацията на системата EGNOS 
обхваща главно управлението на тази 
инфраструктура, поддръжката, 
постоянното усъвършенстване и 
обновяване на системата, операциите по 
сертифициране и нормативно уреждане, 
свързани с програмата, пазарната 
реализация на сигналите на системата.

Прехвърлянето на собствеността на 
системата към Комисията става в 
момента на подписването на 
споразумение с нейните текущи 
собственици, признава извършените 
от тях инвестиции и гарантира 
непрекъснатостта на високите 
равнища на производителност, 
наблюдавани понастоящем, и на 
промишлените договори, които в 
момента се изпълняват, за период, 
който следва да бъде определен.

Or. fr
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Обосновка

Комисията ще носи отговорността да изпълни очакванията на текущите 
инвеститори на EGNOS и да гарантира непрекъснатостта на програмата чрез пълно 
възползване от договорите за EGNOS и опитните промишлени оператори.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 42
Член 6

1. Европейската общност осигурява 
финансирането на експлоатацията на 
EGNOS, без да изключва евентуално 
участие на частния сектор.

1. Европейската общност осигурява 
финансирането на експлоатацията на 
EGNOS, без да изключва евентуално 
участие на частния сектор.

2. Европейската общност 
гарантирасертифицирнето на 
системата и нейните критични за 
потребителите услуги.
3. Европейската общност подкрепя 
мерки за насърчаване и продажбата на 
допълнителни елементи за EGNOS с 
цел разширяване на зоната, покрита 
от EGNOS и нейните производни за 
износ, с оглед подготвяне на 
навлизането на „Галилео“ в тези 
части на света.
4. Европейската общност носи 
отговорност за мисиите по пазарната 
реализация и установяването на 
предоперативни дейности с оглед 
сключването на бъдещи договори за 
„Галилео“.

2. На първо време, експлоатацията на 
EGNOS ще бъде приоритетно предмет на 
обществена поръчка за услуги с частния 
сектор. По-нататък ще стане евентуално 
неразделна част от фазата на 
експлоатация на „Галилео“.

5. На първо време, експлоатацията на 
EGNOS ще бъде приоритетно предмет на 
обществена поръчка за услуги с частния 
сектор. По-нататък ще стане евентуално 
неразделна част от фазата на 
експлоатация на „Галилео“.

Or. fr

Обосновка

Единствено Общността носи отговорност за сертифициране на системите EGNOS и 
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„Галилео“. С оглед на естеството на очакваните услуги, тя също ще бъде отговорна 
за пускането на услуги, които са публични по своето естество, и мерки за 
поддържане на износа.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 43
Член 6а (нов)

Член 6а
Собственост на активите

Европейската общност се стреми да 
стане собственик на всички 
материални и нематериални активи, 
създадени или разработени по 
програмите, иследва съответно да 
започне преговори с текущите 
заинтересовани страни (напр. EGNOS).

Or. en

Обосновка

Комисията не може да упражнява никакво владение, докато не е получила 
съответните права за това. EGNOS, като пример, днес е частично притежавана от 
органите на Ръководството на въздушното движение в Европа.

Изменение, внесено от Vladimír Remek

Изменение 44
Член 6а (нов)

Член 6а
Собственост

Европейската общност е собственик 
на всички материални и нематериални 
активи на „Галилео“, създадени или 
разработени по време на фазите на 
развой и разполагане.

Or. xm
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Обосновка

Фактът, че Европейската общност следва да бъде собственикът на всичкото 
материално и нематериално имущество, създадено и произведено по време на фазите 
на развой и разполагане, е логичната последица от промяната, направена в 
първоначално предложения метод на финансиране, в резултат на която ЕО пое 
цялата отговорност и частният сектор беше изключен.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 45
Член 7, буква в)

(в) дейностите, свързани с 
експлоатацията на системите, както и с 
дейностите, които предшестват или 
подготвят тази експлоатация.

(в) дейностите, свързани с 
експлоатацията на системите EGNOS и 
„Галилео“, както и с дейностите, които 
предшестват или подготвят тази 
експлоатация.

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 46
Член 8, параграф 1а (нов)

1а. Сумата, посочена в параграф 1, 
следва да зависи от наличието на 
ефективни процедури за обществени
поръчки и преговори по договори, които 
водят до получаване на най-добра 
стойност за вложените средства, 
съблюдаване на производителността, 
безаварийна непрекъснатост на 
програмите, управление на риска и 
придържане към графика.

Or. en

Обосновка

Важно е да се спомене, че „Галилео“ ще се разполага и доставя постепенно. Както 
EGNOS и всички сложни системи, системата ще влезе в експлоатация след изпълнение 
на няколко софтуерни варианта и настройки до постигане на пълна 
производителност и приключване на сертифицирането. Споменаването на 
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безаварийна непрекъснатост се отнася за резолюцията на Съвета по въпроса, целяща 
избягване на изпускането на предходната реализация по време на фазата на 
изпитването на системата в орбита, която тъкмо отново е в действие.

Изменение, внесено от Etelka Barsi-Pataky

Изменение 47
Член 8, параграф 4

4. Сумата, спомената в алинея първа на 
настоящия член, не отчита 
непредвидените финансови задължения, 
които Европейската общност може 
евентуално да бъде принудена да понесе, 
по-специално свързаните с публичния 
характер на собствеността върху 
системите. При такава ситуация,
Комисията ще отправи съответните 
предложения до Европейския парламент 
и Съвета.

4. Сумата, спомената в алинея първа на 
настоящия член, не отчита 
непредвидените финансови задължения, 
които Европейската общност може 
евентуално да бъде принудена да понесе, 
по-специално свързаните с публичния 
характер на собствеността върху 
системите. Поради това, Комисията ще 
отправи предложение до Европейския 
парламент и Съвета през 2010 г., заедно 
със своя междинен преглед, с цел даване 
на възможност на бюджетните 
органи да вземат решение, за 
финансовия програмен период започващ 
през 2014 г. и за периода до края на 
програмата, относно публичните 
средства и ангажименти, 
включително всички задължения, 
необходими за фазата на 
експлоатация, произтичащи от 
отговорността, свързана с публичната 
собственост на системата.

Or. en

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 48
Член 8, параграф 4

4. Сумата, спомената в алинея първа на 
настоящия член, не отчита 
непредвидените финансови задължения, 
които Европейската общност може 
евентуално да бъде принудена да понесе, 
по-специално свързаните с публичния 

4. Сумата, спомената в алинея първа на 
настоящия член, не отчита 
непредвидените финансови задължения, 
които Европейската общност може 
евентуално да бъде принудена да понесе, 
по-специално свързаните с публичния 
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характер на собствеността върху 
системите. При такава ситуация,
Комисията ще отправи съответните 
предложения до Европейския парламент 
и Съвета.

характер на собствеността върху 
системите и насърчаването на 
пазарите. Поради това, Комисията ще 
отправи предложение до Европейския 
парламент и Съвета през 2010 г., заедно 
със своя междинен преглед, с цел даване 
на възможност на бюджетните 
власти да вземат решение, за 
финансовия програмен период започващ 
през 2014 г., за необходимото 
финансиране, включително всички 
задължения, които Европейската 
общност може да бъде задължена да 
поеме, свързани с публичната 
собственост и насърчаването на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Подобно на споменаването на технически аспекти в доклада, необходимо е също да се 
споменат правните, финансовите и пазарните съображения, свързани с „Галилео“.

Изменение, внесено от David Hammerstein

Изменение 49
Член 9

Приходите от експлоатацията Постъпленията
Приходите от експлоатацията на 
системата се получават от Европейската 
общност. Те се превеждат в бюджета на 
Общността, разпределят се за 
европейските програми за ГНСС. Ако 
размерът на разпределените приходи е 
значително по-голям от предвидения, 
принципът на разпределение ще бъде 
предмет на преразглеждане.

Приходите от експлоатацията на 
системата се получават от Европейската 
общност. Те се превеждат в бюджета на 
Общността и могат да се разпределят за 
европейските програми за ГНСС, ако е 
налице одобрение от Съвета и 
Европейския парламент.

Евентуални договори, сключени с 
частния сектор, може да предвидят 
механизъм за подялба на тези 
постъпления.

Евентуални договори, сключени с 
частния сектор, може да предвидят 
механизъм за подялба на тези 
постъпления.

Възможно е да се предвидят механизми 
за поделяне на постъпленията или за 
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ценови тавани във всички договори, 
сключени с частния сектор по 
отношение на постъпления от 
предоставянето на услуги по 
системата „Галилео“, така че да се
гарантира, че клиентите получават 
висококачествени услуги на 
справедливи цени и/или за разработване 
на нови публични услуги, както е 
описано в Приложение I.

Or. en

Обосновка

Тъй като публично-частните партньорства претърпяха неуспех, защото частният 
сектор изпита затруднения при допускане на рисковете, и „Галилео“ сега ще се 
финансира изцяло с публични средства, е оправдано да се очаква, че обществеността 
ще получи висококачествени услуги на справедливи цени. В тази връзка, и в зависимост 
от анализа на пазара, могат да се предвидят различни механизми за регулиране за 
постигане на това.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 50
Член 10, параграф 1

Публичното управление на програмите 
почива на принципа за стриктно 
разпределение на компетенциите между 
Европейската общност, представлявана 
от Комисията, Европейския надзорен 
орган за ГНСС (по-долу наричан 
„Надзорния орган“) и Европейската кос-
мическа агенция.

Публичното управление на програмите 
почива на принципа за стриктно 
разпределение на компетенциите между 
Европейската общност, представлявана 
от Комисията, и Европейската кос-
мическа агенция.

Or. de

Обосновка

Задачата на Надзорния орган, както е установена в член 2 от Регламент (ЕО) № 
1321/2004 на Съвета, беше предимно да действа като лицензиращ орган за частните 
предприятия, които първоначално щяха да провеждат програмите „Галилео“. След 
неуспеха на консорциоума и предаването на измененото предложение за регламент, 
тази задача отпадна и поради това Надзорният орган следва да се закрие. 
Останалите задачи могат да се поемат също от Комисията и Европейската 
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космическа агенция.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 51
Член 10, параграф 2

Европейската общност, представлявана 
от Комисията, осигурява изпълнението на 
програмите, без да се засягат 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1321/2004. За тази цел, Комисията 
осигурява подходящите инструменти и 
притежава необходимите ресурси за 
изпълнението на тази задача. Тя може 
да се обърне към независими експерти, 
които да я подпомагат в контрола на 
управлението на програмите. Тя може и 
да прибегне до помощта на експерти на 
държавите-членки и да извършва 
финансови или технически одити.

Европейската общност, представлявана 
от Комисията, осигурява изпълнението на 
програмите, без да се засягат 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1321/2004. За тази цел, Комисията 
осигурява подходящите инструменти и 
притежава необходимите ресурси и права
за изпълнението на своите задачи. Тя 
може и да прибегне до помощта на 
експерти на държавите-членки и да 
извършва финансови или технически 
одити.

Or. en

Обосновка

Полезно е да се спомене, че Комисията не само трябва да разчита на подходящи 
ресурси, а също може да се нуждае да придобие права за изпълнение на своята мисия.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 52
Член 12

Член 12 заличава се
Ролята на надзорния орган (ЕНО)

Без да засяга задачите, които са му 
поверени с Регламент (ЕО) № 
1321/2004, Надзорният орган подпомага 
Комисията по всички елементи на 
програмите, за които Комисията е 
поискала да ѝ се окаже помощ. Той 
осигурява управлението и контрола 
върху използването на средствата, 
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целево предназначени от Европейската 
общност за програмите. Тези средства 
са на разположение на Надзорния орган 
по силата на решение за делегиране, 
съгласно член 54 параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1321/2004.
На основата на решението за 
делегиране, предвидено в предходната 
алинея, Комисията сключва 
споразумение за делегиране с Надзорния 
орган. Споразумението за делегиране 
постановява общите условия за 
управление на средствата, поверени на 
Надзорния орган, по-специално 
дейностите по прилагането, 
свързаното с това финансиране, 
процедурите за управление, мерките за 
наблюдение и контрол.

Or. de

Обосновка

Задачата на Надзорния орган, както е установена в член 2 от Регламент (ЕО) № 
1321/2004 на Съвета, беше предимно да действа като лицензиращ орган за частните 
предприятия, които първоначално щяха да провеждат програмите „Галилео“. След 
неуспеха на консорциоума и предаването на измененото предложение за регламент, 
тази задача отпадна и поради това Надзорният орган следва да се закрие. 
Останалите задачи могат да се поемат също от Комисията и Европейската 
космическа агенция.

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Изменение 53
Член 12а (нов)

Член 12а
Принципи, на които се основават 
обществените поръчки, свързани с 

фазата на разполагане на „Галилео“
По време на фазата на разполагане на 
„Галилео“, правилата за 
обществените поръчки на Общността 
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се основават ѝнаред с другото ѝна 
следните принципи:
а) състезателен принцип за всичките 
пакети в единична процедура 
посредством която всяко независимо 
юридическо лице или група, 
представлявана за целта от 
юридическо лице, което е част от 
група, може да кандидатства за 
основен изпълнител за максимум два 
от шестте основни работни пакета;
б) поне 40% от общата стойност на 
дейностите следва да се възложи на 
подизпълнители чрез състезателен 
принцип на различни нива за 
предприятия, различни от 
тези,коитопринадлежат към групи, 
чието юридическо лице е основният 
изпълнител за един от основните 
работни пакети.

Or. es

Обосновка

Регламентът следва да установи и регулира политиката за обществените поръчки, 
която да се води. Освен това, Приложение I трябва да включва работните пакети, на 
които да бъдат разделени обществените поръчки, и които подлежат на 40% степен 
на подизпълнение.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 54
Член 13, параграф 2

Споразумението определя общите 
условия за управление на средствата, 
поверени на Европейската космическа 
агенция, по-специално дейностите по 
прилагане, свързаното с това 
финансиране, процедурите за управление, 
мерките за наблюдение и контрол, 
мерките, приложими в случай на неточно 
изпълнение на споразумението, режимът 
на собственост върху материалните и 
нематериални активи.

Многогодишното споразумение
определя общите условия за управление 
на средствата, поверени на Европейската 
космическа агенция, по-специално 
дейностите по прилагане (напр. планът 
за разрастващо се разполагане на 
системата), свързаното с това 
финансиране, процедурите за управление, 
мерките за наблюдение и контрол, 
мерките, приложими в случай на неточно 
изпълнение на споразумението, режимът 
на собственост върху всички 
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материални и нематериални активи.

Or. en

Обосновка

Важно е да се спомене, че „Галилео“ ще се разполага и доставя постепенно. Както 
EGNOS и всички сложни системи, системата ще влезе в експлоатация след 
изпълнението на няколко софтуерни варианта и настройки, докато сертифицирането 
може да бъде приключено.

Изменение, внесено от Etelka Barsi-Pataky

Изменение 55
Член 13, параграф 2а (нов)

2а. Многогодишното споразумение 
постановява също така следното:
а) Европейската космическа агенция 
прилага разпоредбите на Общността 
относно обществените поръчки.
б) Европейската космическа агенция 
гарантира прозрачна и навременна 
информация и ясно съобщава 
приложимите правила за обществени 
поръчки, критерии за подбор и всички 
други свързани въпроси.
в) Обществените поръчки по 
многогодишното споразумение целят 
постигане на отворен достъп и лоялна 
конкуренция по промишлената верига 
на доставки, и насърчаване на 
балансирано участие от страна на 
действащите лица от частния сектор, 
включително и в частност МСП в 
държавите-членки. Европейската 
космическа агенция избягва пораждане 
или укрепване на господстващо 
положение.
г) Европейската космическа агенция 
обединява договорите, свързани с 
инфраструктурата, в пакети от 
основни сегменти и допълнителни 
работни пакети.
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д) Същевременно, възлагането на 
обществени поръчки въз основа на 
принципа за наличие на двоен източник 
се използва винаги, когато е възможно, 
с оглед намаляване на технологичните 
и промишлените рискове и 
зависимости и подобряване на 
цялостния контрол върху разходите и 
графиците по програмата
е) Когато възлагането на обществени 
поръчки въз основа на принципа за 
наличие на двоен източник не е 
възможно, договорът постановява, че, 
при сключване на договор с 
подизпълнител, изпълнителят трябва 
да прилага разпоредбите на 
Общността за обществените поръчки 
и да зачита целите по настоящия 
член. Когато се извършва възлагане на 
обществени поръчки въз основа на 
принципа за наличие на един източник, 
обхватът и стойността на договорите 
с подизпълнители, сключвани от 
главния изпълнител, се включват като 
част от договора.
ж) При възлагане на договори, 
Европейската космическа агенция 
надлежно взема предвид решенията, 
инвестициите и реализациите, стига 
да са уместни, по време на фазите на 
дефиниране и развой на програмата 
„Галилео“.

Or. en

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 56
Член 13, параграф 2а (нов)

Многогодишното споразумение 
постановява също така следното:
а) Европейската космическа агенция 
прилага разпоредбите на Общността 
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относно обществените поръчки.
б) Европейската космическа агенция, в 
задоволителен срок, предоставя 
прозрачна информация относно 
правилата, които важат за 
възлагането на договори, критериите 
за подбор и всички други свързани 
подробности, и я съобщава по начин, 
който изключва погрешното ѝ 
тълкуване.
в) При отправяне на покани за 
представяне на оферти съгласно 
условията на многогодишното 
споразумение се полагат усилия за 
гарантиране на свободен достъп и 
лоялна конкуренция по промишлената 
верига на доставки, и се насърчава 
балансирано участие на действащите 
лица от частния сектор във всички 
държави-членки. Европейската 
космическа агенция трябва да 
предотвратява пораждането или 
укрепването на господстващо 
положение.
г) Европейската космическа агенция 
разделя договорите, свързани с 
инфраструктура, на договори, свързани 
с основните елементи, и договори, 
свързани с допълнителна работа.
д) Договорите се възлагат паралелно, с 
обществени поръчки с два източника, 
под сегментното равнище, при всички 
случаи, когато това е възможно, с цел 
намаляване на технологичните и 
промишлените рискове и зависимости 
и подобряване на контрола върху 
разходите и графиците на програмата. 
Ако в резултат бъдат потърсени 
услугите на предприятие от трета 
държава, другото предприятие трябва 
да е със седалище в Европейския съюз и 
да му бъде възложен равен дял от 
договорената работа.
е) Ако не е възможно възлагането на 
договори така, че да се гарантира 
обществена поръчка с два източника, в 
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договора се постановява, че при 
подизпълнение, изпълнителят трябва 
да прилага правилата на Общността в 
областта на обществените поръчки и 
да съблюдава разпоредбите на 
настоящия член. Обхватът и 
стойността на договорите за 
подизпълнение, които следва да бъдат 
възложени от първичния изпълнител, 
се посочват в договора, ако поръчката е 
само с един източник.
ж) При преговаряне по договори, 
Европейската космическа агенция 
надлежно взема предвид решенията, 
вече сключените договори, 
инвестициите и услугите от фазите 
на дефиниране и развой на програмата 
„Галилео“, при условие че те са
уместни.

Or. de

Обосновка

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 57
Член 13, параграф 2а (нов)

Многогодишното споразумение също 
постановява следното:
а) Европейската космическа агенция 
прилага разпоредбите на Общността 
относно обществените поръчки.
б) Европейската космическа агенция 
гарантира прозрачна и навременна 
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информация за цялостната пътна 
карта на програмата и за всеки от 
нейните отделни значими етапи (т.е. 
стъпки на програмата) и за тяхното 
изпълнение. В частност, тя ясно 
съобщава приложимите правила в 
областта на обществените поръчки, 
критериите за подбор, и всички други 
свързани въпроси.
в) Обществените поръчки по 
многогодишното споразумение целят 
осигуряване на непрекъснатост на 
програмата, повторно използване на 
предходни реализации, правилно 
управление на риска, ценова 
ефективност и постигане на отворен 
достъп и лоялна конкуренция по 
промишлената верига на доставки, и 
окуражаване на балансирано участие 
от страна на действащите лица от 
частния сектор в държавите-членки. 
Европейската космическа агенция 
избягва пораждането или укрепването 
на господстващо положение, като 
същевременно осигурява дългосрочни 
снабдители, конкурентоспособност на 
промишлеността, възможно най-
високи технологични стандарти и 
съвременни решения.
г) Европейската космическа агенция 
обединява договорите, свързани с 
инфраструктурата, в пакети от 
основни сегменти и допълнителни 
работни пакети.
д) Паралелно с това, когато е 
възможно се прилагат обществени 
поръчки с два източника с цел 
намаляване на технологичните и 
промишлените рискове и зависимости, 
подобряване на цялостния контрол 
върху разходите и графиците на 
програмите и понижаване на 
рисковете по програмите.
е) Когато обществени поръчки с два 
източника не са възможни, договорът 
постановява, че изпълнителят, при 
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възлагането на подизпълнител, трябва 
да прилага правилата на Общността в 
областта на обществените поръчки и 
да съблюдава целите, установени в 
настоящия член.
ж) При преговаряне по договори, 
Европейската космическа агенция 
надлежно взема предвид решенията, 
инвестициите и постиженията на 
Общността и на Европейската 
космическа агенция, стига да са 
уместни, по време на фазите на 
дефиниране и развой на програмите 
„Галилео“ и EGNOS.
з) Европейската космическа агенция 
организира своето управление така, че 
нейните процеси по вземане на 
решения и докладване да са бързи и 
резултатни.

Or. en

Обосновка

Резолюцията на Съвета в състав министри на транспорта осигурява 
непрекъснатост на програмата, добра стойност за вложените суми, дългосрочна 
перспектива, високо равнище на производителност и качество, като същевременно 
поддържа риска в разумни граници.

С цел избягване на объркване е важно да се разясни, че само предходните реализации 
от EGNOS и „Галилео“, надлежно финансирани от Общността и/или Европейската 
космическа агенция, се обсъждат задълбочено. Други инициативи (т.е. нефинансирани 
от 2-те гореспоменати институции) могат да означават повече сложност, по-голям 
риск и допълнителни разходи за програмата, както и да създадат неприемливи 
нарушения на конкуренцията, която Съветът изисква.

Изменение, внесено от Den Dover

Изменение 58
Член 13, параграф 2а (нов)

Многогодишното споразумение също 
разпорежда следното:
а) Европейската космическа агенция 
прилага правилата на Общността в 
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областта на обществените поръчки.
б) Европейската космическа агенция 
гарантира прозрачна и навременна 
информация и ясно съобщава 
приложимите правила за обществени 
поръчки, критерии за подбор и всички 
други свързани въпроси.
в) Обществените поръчки по 
многогодишното споразумение целят 
постигане на отворен достъп и лоялна 
конкуренция по промишлената верига 
на доставки, и окуражаване на 
балансирано участие от страна на 
действащите лица от частния сектор 
в държавите-членки. Европейската 
космическа агенция избягва пораждане 
или укрепване на господстващо 
положение.
г) Европейската космическа агенция 
обединява договорите, свързани с 
инфраструктурата, в пакети от
основни сегменти и допълнителни 
работни пакети.
д) Паралелно с това, когато е 
възможно се използват обществени 
поръчки с два източника с цел 
намаляване на технологичните и 
промишлените рискове и зависимости 
и подобряване на цялостния контрол 
върху разходите и графиците на 
програмите.
е) Когато обществени поръчки с два 
източника не са възможни, договорът 
постановява, че изпълнителят, при 
възлагането на подизпълнител, трябва 
да прилага правилата на Общността в 
областта на обществените поръчки и 
да съблюдава целите, установени в 
настоящия член. Обхватът и 
стойността на договорите за 
подизпълнение, които следва да се 
възлагат от основния изпълнител, са 
част от договора в случай на 
обществена поръчка с единичен 
източник.
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ж) При възлагане на договори, 
Европейската космическа агенция 
надлежно взема предвид решенията, 
инвестициите и реализациите, стига 
да са уместни, по време на фазите на 
дефиниране и развой на програмата 
„Галилео“.

Or. en

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 59
Член 13, параграф 3а (нов)

Договорите за обществени поръчки 
целят гарантиране на условия на 
свободна конкуренция при всички етапи 
на промишлените доставки и 
насърчаване на балансирано участие на 
частния сектор, особено за МСП в 
различните държави-членки, и 
избягват пораждане или укрепване на 
господстващо положение.
Доколкото е възможно, трябва да се 
предприемат стъпки за набавяне на 
доставчици от паралелни източници, с 
оглед намаляване на технологичните и 
промишлените рискове и подобряване 
на цялостния контрол върху разходите 
и графиците на програмите.

Or. it

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че правилата на Общноста в областта на 
договорите за обществени поръчки се прилагат. Важно е да се гарантират условия на 
свободен достъп и конкуренция по промишлената верига на доставки с цел избягване 
на монополи. Програмата изисква правила за договори за обществени поръчки, които 
да гарантират балансираното участие на европейската промишленост, в частност 
малките и средните предприятия (МСП), които трябва да имат възможност да 
участват в тръжните процедури за „Галилео“.
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Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 60
Член 13, параграф 3а (нов)

Балансираното участие на всички 
държави-членки се гарантира по време 
на различните фази на проекта. В 
допълнение, заинтересованите страни 
във всички държави-членки, особено 
малките и средните предприятия, 
имат възможности за развитие и 
нововъведения въз основа на 
технологичния опит, произтичащ от 
обществените поръчки по „Галилео“.

Or. en

Обосновка

Считайки мащаба и социалната значимост на проекта „Галилео“, неговите принципи 
за обществени поръчки следва да насърчават отворен достъп и лоялна конкуренция по 
цялата промишлена верига на доставки за всички държави-членки. МСП следва, в 
частност, да имат достатъчни възможности за развитие и нововъведения чрез 
обществените поръчки по „Галилео“. Това е правилно подчертано от докладчика в 
обосновката към изменение 16. За целите на яснотата и прозрачността, нуждата от 
балансирано участие на заинтересовани страни, включително МСП, във всички 
държави членки, също следва да бъде изрично посочена в регламента.

Изменение, внесено от Den Dover

Изменение 61
Член 13, параграф 3а (нов)

Комисията следи и оценява 
процедурите за обществени поръчки на 
Европейската космическа агенция, 
конкуренцията и съответните пазари 
на ЕС, и докладва пред Европейския 
парламент и пред Съвета по тези 
въпроси на всеки три месеца.

Or. en

Обосновка

Членът не изисква Комисията да докладва пред Европейския парламент и пред 
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Съвета по редовния напредък на проекта „Галилео“. Горната процедура ще 
гарантира, че ЕП и Съветът са способни да следят развитието на обществените 
поръчки по проекта „Галилео“ и да упражняват изцяло своята споделена политическа 
отговорност за програмата.

Изменение, внесено от Vladimír Remek

Изменение 62
Член 14, параграф 2

2. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат член 4 и 
член 7 от Решение 1999/468/CE, 
като се спазват разпоредбите на 
член 8 от същото.

2. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат член 5 и 
член 7 от Решение 1999/468/CE, 
като се спазват разпоредбите на 
член 8 от същото.

Or. cs

Обосновка

Според предложението за регламент, Комитетът за европейските програми за ГНСС 
следва да приема правила за прилагане, в частност чрез одобряване на годишни и 
многогодишни работни програми. Държавите-членки следва да участват в най-голяма 
степен в приемането на такива важни решения за изпълнение. Най-подходящата 
процедура на комитология за тази цел е регулаторната, установена в член 5 от 
Решение 1999/468/СЕ. Комитетът, създаден посредством Регламент (ЕО) №
680/2007 (за финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни и 
енергийни мрежи), който измежду други неща взема решения засягащи годишната и 
многогодишна работна програма за финансирането на трансевропейските 
транспортни мрежи, е също регулаторен.

Изменение, внесено от Angelika Niebler

Изменение 63
Член 14, параграф 4

4. Представителите на Управителния 
съвет на надзорния орган участват в 
работата на Комитета за 
Европейските програми за ГНСС.
Представители на Управителния съвет за 
програмите за спътникова навигация на 
Европейската космическа агенция също 
могат да участват в работата на Комитета 
за Европейските програми за ГНСС при 

4. Представители на Управителния съвет 
за програмите за спътникова навигация 
на Европейската космическа агенция 
също могат да участват в работата на 
Комитета за Европейските програми за 
ГНСС при условията, записани във 
вътрешния му правилник. Европейският 
парламент има статут на 
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условията, записани във вътрешния му 
правилник.

наблюдател.

Or. de

Обосновка

С оглед на значимостта и финансовите последици от програмите е необходимо 
представители на Европейския парламент да следят работата на Комитета за 
европейските програми за ГНСС. Това ще гарантира по-добър информационен поток 
и по-голяма прозрачност по отношение на обществеността. Освен това, ролята на 
Надзорния орган следва да се преразгледа в светлината на процедурите, които в 
момента се предлагат за реализацията на програмите.

Изменение, внесено от Den Dover

Изменение 64
Член 14, параграф 4а (нов)

4а. Комисията докладва пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
на всеки три месеца по физическия 
напредък, осъществен по отношение на 
програмите, изготвени за проекта 
„Галилео“, финансовите последици и 
пазарните възможности.

Or. en

Обосновка

Текущият параграф 4 а (нов) не изисква Комисията да докладва пред Европейския 
парламент и пред Съвета по редовния напредък на проекта „Галилео“. Горната 
процедура ще гарантира, че ЕП и Съветът са способни да следят развитието на 
проекта „Галилео“ и да упражняват изцяло своята споделена политическа 
отговорност за програмата.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 65
Приложение, Цели на европейските програми за ГНСС, точка 2

• Предлагане на „Услуга за безопасност 
на живота“ (наречена „Safety of Life 
Service“ или SoL), ориентирана към 

• Предлагане на „Услуга за безопасност 
на живота“ (наречена „Safety of Life 
Service“ или SoL), ориентирана към 
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потребителите, за които най-важна е 
безопасността и удовлетворяваща, в 
частност, изискванията наложени в 
секторите въздухоплаване, морски и
железопътен транспорт. Тази услуга 
отговаря също така на изискването за 
непрекъснатост и включва функция за 
достоверност, която прави възможно 
предупреждаването на потребителя в 
случай на нарушение във 
функционирането на системата.

потребителите, за които най-важна е 
безопасността и удовлетворяваща, в 
частност, изискванията наложени в 
секторите въздухоплаване, морски, 
железопътен и пътен транспорт. Тази 
услуга отговаря също така на изискването 
за непрекъснатост и включва функция за 
достоверност, която прави възможно 
предупреждаването на потребителя в 
случай на нарушение във 
функционирането на системата.

Or. fr

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Изменение 66
Приложение а (ново)

Изменения, внесени от Парламента

Приложение а
Структура на обществените поръчки

Основни работни пакети, 
възложени от ЕКА*

Описание

Работен пакет „Системи”

1.   Поддръжка на 
системния инженеринг

Сключва се договор със смесен промишлен екип за подкрепяне на всички 
избори и решения по проектирането на системата. Този промишлен екип 
подкрепя ЕКА в процеса на изпълнение, до и включително системните 
спецификации, анализирането на производителността, тестването, проверката 
и утвърждаването на всички елементи от инфраструктурата.

Работни пакети „Доставки”

2.   Завършване на 
инфраструктурата за 
наземната мисия

Завършването на елементите на наземната мисия (предоставяне на 
навигационните сигнали и съобщения) посредством обновяване на развойната 
инфраструктура и разполагане на допълнителните съоръжения до състояние 
на пълна оперативна способност. 

3.   Завършване на 
инфраструктурата за 
наземен контрол

Завършването на елементите за наземен контрол (контрол на отделните 
сателити) посредством обновяване на развойната инфраструктура и 
разполагане на допълнителните съоръжения до състояние на пълна 
оперативна способност. 

4.   Общо 26 сателита:
а. Сателити А
б. Сателити Б

 в. Сателити В

Първоначална група от 10-12 сателита. 
Втора група от 6-8 сателита, въз основа на показаната производителност при 

доставянето на група А
Трета група от 6-8 сателита, въз основа на показаната производителност при 

доставянето на група Б

5.   Изстрелване в орбита Договор за услуги за изстрелване в орбита с разчитане на две или, ако е 



PE400.389v01-00 36/37 AM\702557BG.doc

BG

възможно, повече на брой технически независими групи за изстрелване в 
орбита.

Работен пакет „Експлоатация”

6.  Експлоатация Експлоатационните дейности се възлагат на оператор. Операторът координира 
цялостната експлоатация на „Галилео“ с цел гарантиране на успешна 
навигационна мисия. Концепцията за експлоатацията на системата „Галилео“ 
е основана на два контролни центъра на сателити „Галилео“ (GCS/GMS) във 
Фучино и Оберпфафенхофен; и Център за безопасност на живота в Мадрид, 
работещ денонощно, отговорен за многорежимните услуги и приложения за 
безопасност на живота. Центърът за безопасност на живота ще включва 
необходимите модули за гарантиране на подходящи равнища на цялостност, 
непрекъснатост и достъпност на системата въз основа на GMS в студен режим 
на резерва и GCS с идентична физическа конфигурация и еднакви 
функционални свойства като другия GCS. През центровете, операторът има 
задача да постига производителностите на мисията, да контролира 
оперативното състояние и да гарантира поддръжката на цялата наземна 
инфраструктура и свързаната съобщителна мрежа, както и да управлява 
нейната поддръжка.
Комисията взема предвид, че Центърът за безопасност на живота може да 
вземе решение да се превърне в напълно квалифициран, еквивалентен 
контролен център за сателити „Галилео“, чиито активи ще са собственост на 
Общността. Инвестицията на това преобразуване ще бъде без допълнителни 
разходи за договорения бюджет на Общността за европейските програми за 
ГНСС за периода 2007-2013 г. Докато не засяга оперативните способности на 
Оберпфафенхофен и Фучино, Комисията в този случай ще гарантира, че този 
център ще бъде напълно оперативно квалифициран като контролен център за 
сателити „Галилео“ до края на 2013 г., стига той да е в състояние да изпълни 
всичките необходими изисквания, приложими за всички центрове, и ще бъде 
включен в мрежата „Галилео“ от трите центъра, споменати по-горе.

* Ако производителността при доставянето на работните пакети или съответните групи не е задоволителна, може да се 
приложат подходящи настройки, където е възможно, включително състезателни процедури за оставащата работа.

Допълнителни работни 
пакети, възложени от ЕКА

Описание

Тестови приемници Договори с множество източници за производство на тестови приемници.

Договори за услуги Договори с различни доставчици на услуги и центрове за правилно 
функциониране на цялостната архитектура на системата, като доставчик на 
услуги за време, доставчик на услуги за геодезия, средства за търсене и 
спасяване.  

Инфраструктурни 
снабдителни елементи

Инфраструктурни елементи, които се предоставят независимо от горните 
договори за услуги, като наблюдателния център за сигурност на „Галилео“, 
който следва да се управлява от Надзорния орган „Галилео“.

Допълнителен работен пакет, 
възложен от Комисията

Описание

Измервания на 
производителността

Договор за независими измервания на ключовите показатели за 
производителност

Or. 

Обосновка

Няма смисъл от възприемане на политиката за обществени поръчки, която следва да 
се води (в която се прави позоваване на разделянето на фазата на разполагане на 
работни пакети) без действително възприемане на тези пакети.
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