
AD\1009831BG.doc PE519.703v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджети

2013/0064(COD)

15.11.2013

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети

на вниманието на комисия по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото 
наблюдение и проследяване
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

Докладчик по становище: Мария Да Граса Карвалю



PE519.703v02-00 2/13 AD\1009831BG.doc

BG

PA_Legam



AD\1009831BG.doc 3/13 PE519.703v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложената програма има за цел да допринесе за изграждането на независим 
европейски капацитет за космическо наблюдение и проследяване (КНП), насочен към 
предотвратяване и наблюдение на нарастващия риск от сблъсък между космическите 
инфраструктури и други космически апарати или космически отпадъци. Държавите 
членки биха допринесли със своите собствени датчици, докато Съюзът би предоставил 
рамка и финансово участие, като по този начин ще бъдат гарантирани три основни 
функции: свързването в мрежа на датчици; обработката на данни; предоставянето на 
услуги на потребителите. Предимно поради измерението, свързано със сигурността, на 
системата за КНП програмата би била ръководена по-скоро от ЕС, отколкото от 
Европейската космическа агенция.

Докладчикът предлага този стратегически проект да бъде подкрепен, тъй като той е 
изключително важен за независимостта и сигурността на основни европейски активи, 
особено в рамките на двата широкомащабни проекта на ЕС EGNOS/„Галилео“ и 
„Коперник“.

При все това основният въпрос, установен от докладчика, е финансирането на 
програмата за подкрепа на КНП. Всъщност в проекта на регламент се посочва, че 
финансирането на програмата се осигурява от други съответни програми при пълно 
съответствие с тяхното правно основание. Въпреки че „Галилео“, „Хоризонт 2020“, 
фондът „Вътрешна сигурност“ и „Коперник“ са сред програмите, определени за 
получаване на вноски, самият проект на правен акт все още не включва „Коперник“ и 
не разяснява степента на тези съответни вноски. Проектът на правен акт дори не 
съдържа размера, упоменат в Обяснителния меморандум на Комисията, т.е. 70 милиона 
евро през седемгодишен период. Накрая, той не установява с точност разбивката на 
финансирането от ЕС по основните предполагаеми задачи.

Докладчикът се стреми да преодолее тези слабости чрез включването на максимален 
размер и чрез гарантиране на това и EGNOS/„Галилео“, и „Коперник“, които ще бъдат 
сред основните бенефициери на капацитета за КНП, да бъдат и сред основните му 
вносители, докато други програми следва да имат само допълваща роля. Използването 
на пакета „Хоризонт 2020“, по-специално, следва да бъде строго ограничено до 
неговата собствена област – научните изследвания в областта на космическото 
пространство и сигурността. Докладчикът също така предлага включването на разбивка 
на пакета по трите основни функции, което трябва да се осигури от програмата за 
подкрепа на КНП. Накрая, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да 
приема делегирани актове с цел разясняване на механизмите и приоритетите за 
финансиране, както и при значително отклонение от установената разбивка, ако е 
необходимо.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предоставянето на точна 
информация относно естеството, 
спецификациите и местоположението на 
някои космически обекти може да 
засегне сигурността на Европейския 
съюз или на неговите държави членки. 
Поради това следва да се вземат 
предвид съответните съображения за 
сигурност при създаването и 
експлоатацията на мрежата от сензори 
за КНП, обработката и анализа на данни 
от КНП и предоставянето на услуги за 
КНП. Поради това е необходимо в 
настоящото решение да се установят 
общи разпоредби относно използването 
и сигурността при обмена на данни и 
информация от КНП между държавите 
членки, EUSC и получателите на услуги 
за КНП. Освен това Европейската 
комисия и Европейската служба за 
външна дейност следва да определят 
механизми за координация, необходими 
за справяне с въпроси, свързани със 
сигурността на програмата за подкрепа 
на КНП.

(12) Предоставянето на точна 
информация относно естеството, 
спецификациите и местоположението на 
някои космически обекти може да 
засегне сигурността на Европейския 
съюз или на неговите държави членки. 
Поради това следва да се вземат 
предвид съответните съображения за 
сигурност при създаването и 
експлоатацията на мрежата от сензори 
за КНП, обработката и анализа на данни 
от КНП и предоставянето на услуги за 
КНП. Поради това е необходимо в 
настоящото решение да се установят 
общи разпоредби относно използването 
и сигурността при обмена на данни и 
информация от КНП между държавите 
членки, EUSC и получателите на услуги
за КНП. В това отношение 
съществуващата инфраструктура и 
експертен опит следва да бъдат 
използвани с цел избягване на 
дублиране и създаване на икономии и 
взаимодействия. Освен това 
Европейската комисия и Европейската 
служба за външна дейност следва да 
определят механизми за координация, 
необходими за справяне с въпроси, 
свързани със сигурността на програмата 
за подкрепа на КНП.
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Програмата за подкрепа на КНП 
следва да се финансира от Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза18. Средствата за финансирането 
от страна на Съюза на програмата за 
подкрепа на КНП следва да бъдат 
осигурени от съответните програми, 
предвидени в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—2020 
г.

(15) Програмата за подкрепа на КНП 
следва да се финансира от Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза18. Размерът на средствата за 
финансирането от страна на Съюза на 
програмата за подкрепа на КНП следва 
да бъде 70 милиона евро по текущи 
цени. Той следва да бъде основно 
осигурен от програмите, посветени 
на космическата политика, в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014–2020 г., т.е. 
EGNOS/„Галилео“ и „Коперник“, за 
предпочитане чрез конкретни 
бюджетни редове по тези програми, 
като същевременно се гарантира, че 
техните собствени цели не са 
изложени на опасност. В определени 
случаи вноските от фонд „Вътрешна 
сигурност“ и програмата 
„Хоризонт 2020“ следва също да 
бъдат възможни, но следва да бъдат 
строго ограничени до действия, 
предвидени в техните основни 
актове, свързани съответно със 
защитата на инфраструктурите от 
решаващо значение и с научните 
изследвания в областта на 
космическото пространство и 
сигурността. Всяко увеличение във 
вноската на Съюза следва да се търси 
между програмите „Галилео“ и 
„Коперник“. 

______________ ________________
18 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 18 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) От съображения за яснота и 
отчетност този максимален размер 
следва да бъде разбит на различни 
категории в зависимост от целите, 
посочени в настоящия регламент. 
Комисията следва да има 
възможност да преразпределя 
средства от една цел към друга и 
следва да извършва това чрез 
делегиран акт, когато отклонението 
надвишава пет процентни пункта. 
Комисията следва също така да 
приема делегирани актове, подробно 
описващи механизмите и 
приоритетите за финансиране, 
които трябва да бъдат отразени в 
работната програма.

Изменение 4

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията: 1. Комисията:

a) управлява фондовете, които ще бъдат 
насочени към програмата за подкрепа на 
КНП, и гарантира изпълнението на 
програмата за подкрепа на КНП;

(a) управлява фондовете, които ще 
бъдат насочени към програмата за 
подкрепа на КНП, и гарантира 
изпълнението на програмата за 
подкрепа на КНП, като същевременно 
осигурява прозрачност и яснота по 
отношение на различните източници 
на финансиране;

б) предприема необходимите мерки за б) предприема необходимите мерки за 
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идентифициране, контрол, понижаване 
и наблюдение на рисковете, свързани с 
програмата;

идентифициране, контрол, понижаване 
и наблюдение на рисковете, свързани с 
програмата;

в) създава в сътрудничество с 
Европейската служба за външна дейност 
необходимите координационни 
механизми, за да се гарантира 
сигурността на програмата.

в) създава в сътрудничество с 
Европейската служба за външна дейност 
необходимите координационни 
механизми, за да се гарантира 
сигурността на програмата.

Изменение 5

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията гарантира 
допълняемост между програмата за 
подкрепа на КНП и 
изследователските дейности, 
свързани със защитата на 
космическата инфраструктура, 
които се провеждат в рамките на 
програма „Хоризонт 2020“, създадена 
с [препратката към Регламента 
относно „Хоризонт 2020“ следва да 
бъде добавена след приемането му]. Тя 
също така улеснява неговата 
допълняемост с другите европейски и 
международни дейности в тази 
област.

Обосновка

Настоящото изменение би включило в правния текст това, което понастоящем е 
само упоменато в съображенията.

Изменение 6

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1



PE519.703v02-00 8/13 AD\1009831BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сателитният център на Европейския 
съюз (EUSC) участва в изпълнението на 
целите, посочени в член 3, буква в), и 
може да се ползва от финансирането по 
програмата за подкрепа на КНП, след 
като сключи споразумението, посочено 
в член 10.

1. Сателитният център на Европейския 
съюз (EUSC), който подлежи на 
промяна на своя основен акт, участва в 
изпълнението на целите, посочени в 
член 3, буква в), и може да се ползва от 
финансирането по програмата за 
подкрепа на КНП, след като сключи 
споразумението, посочено в член 10.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансирането от страна на 
Съюза на програмата за подкрепа на 
КНП се осигурява от други програми, 
предвидени в многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. в пълно съответствие с 
техните правни основания. 
Съответните програми, от които 
може да бъде осигурено 
финансирането, включват програми,
създадени със следните актове:

1. Вноската на Съюза за програмата за 
подкрепа на КНП е 70 милиона евро за 
периода 2014–2020 г. по текущи цени, 
като тя трябва да бъде основно 
осигурена и на еквивалентни 
пропорции от програмите, създадени 
със следните актове:

a) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изграждане и експлоатация на 
европейските системи за спътникова 
навигация, член 1, член 3, букви в) и г) и 
член 4;

а) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изграждане и експлоатация на 
европейските системи за спътникова 
навигация, член 1, член 3, букви в) и г) и 
член 4;

аа) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на програма „Коперник, 
член 5, буква в).

б) Решение № […] на Съвета за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“, член 2, 
параграф 2, букви б) и в), приложение, 
част II, точка 1.6.2, буква г) и 

Част от вноската може също така 
да бъде осигурена, в ограничен размер 
и в съответствие с техните основни 
актове, от програми, създадени с 
Регламент (ЕС) № [...] на Европейския 
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приложение, част III, точка 6.3.4; парламент и на Съвета за създаване 
на инструмента за финансово 
подпомагане на полицейското 
сътрудничество, предотвратяването 
и борбата с престъпността и 
управлението на кризи като част от 
фонд „Вътрешна сигурност“, член 3, 
параграф 2, буква б) и параграф 3, 
буква д), както и с Решение № […] на 
Съвета за създаване на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 
2020“, член 2, параграф 2, букви б) и в), 
приложение, част II, точка 1.6.2, буква 
г) и приложение, част III, точка 6.3.4.

в) Регламент (ЕС) № […] на 
Европейския парламент и Съвета за 
създаване на инструмента за 
финансово подпомагане на 
полицейското сътрудничество, 
предотвратяването и борбата с 
престъпността и управлението на 
кризи като част от фонд „Вътрешна 
сигурност“, член 3, параграф 2, буква 
б) и член 3, буква д).

Изменение 8

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Бюджетните кредити обхващат 
целите, определени в член 3 както 
следва:
а) сензорна функция [X] %;
б) функция по обработване на данни 
[X %];
в) функция по предоставяне на услуги 
[X %].
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Изменение 9

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато докаже, че е необходимо 
отклонение с повече от 5 процентни 
пункта от отпуснатите средства за 
конкретна цел, Комисията разполага 
с правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а за 
изменение на съответното 
разпределение.

Изменение 10

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а, 
подробно описващи механизмите и 
приоритетите за финансиране, 
които трябва да бъдат отразени в 
работните програми съгласно член 6. 
Комисията приема делегиран акт 
през първата година от влизането в 
сила на настоящия регламент.

Изменение 11

Предложение за решение
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните бюджетни кредити се 
разрешават от бюджетния орган в 

2. Годишните бюджетни кредити се 
разрешават от бюджетния орган в 
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рамките на предвиденото за тази 
дейност по програмите, от които е било 
осигурено финансирането.

рамките на предвиденото за тази 
дейност по програмите, от които е било 
осигурено финансирането. Всяко 
увеличение във вноската на Съюза се 
търси между програмите „Галилео“ и 
„Коперник“.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията наблюдава прилагането на 
програмата за подкрепа на КНП. 

1. Комисията наблюдава прилагането на 
програмата за подкрепа на КНП и 
ежегодно информира Европейския 
парламент и Съвета.

Изменение 13

Предложение за решение
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 11, 
се предоставя на Комисията считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 11, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
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Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 11, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Обосновка

Включва съответните разпоредби относно делегираните актове.
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