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КРАТКА ОБОСНОВКА

Влизането в сила на Договора от Лисабон, със създаването на ново правно основание 
„Космос“, както и представянето на политическите приоритети на новата Комисия, 
изразени от председателя Барозу пред Европейския парламент, превръщат 
космическата политика в един от основните сектори в бъдещето на Европейския съюз. 

От политическа гледна точка програмата ГМОСС е тройна възможност за Европейския 
съюз.

На първо място, тя би могла да послужи като пример за волята да се разработи 
истинска европейска промишлена стратегия въз основа на конкретни проекти. ГМОСС 
показва добавената стойност, която би могъл да внесе ЕС в управлението на 
широкомащабни проекти с амбицията от световен мащаб Съюзът да се превърне в един 
от водещите фактори в областта на космическата промишленост. 

На второ място, като символ на една волунтаристична промишлена политика ГМОСС 
може да донесе осезаеми ползи за европейските граждани, било то под формата на 
работни места, знания, сигурност или опазване на околната среда. Впрочем програмата 
ГМОСС се вписва напълно в стратегията „ЕС 2020 г.“ и в обстановката след 
конференцията от Копенхаген. 

На последно място, програмата ще предизвика положителни взаимодействия в полза на 
други икономически сектори като например услугите, като създаде по този начин 
съществени възможности за навлизане на пазара на голям брой МСП. 

Въпросът за финансирането на програмата, който е от жизнено значение за осигуряване 
на нейната стабилност и дълготрайност, трябва да бъде разгледан на две равнища: 

1) В краткосрочен план – да се осигури започването на изпълнението на 
програмата

В предложението за регламент се предвижда създаването на правно основание, което да 
осигури приемствеността на подготвителните действия, установени по инициатива на 
Европейския парламент. Следователно, от гледна точка на докладчика, основната 
краткосрочна цел е да се осигури финансиране a minima за започване на оперативната 
фаза на програмата. 

Припомняме, че програмата ГМОСС, която е в ход от десет години, беше провеждана 
досега в рамките на Седмата рамкова програма за изследвания и развитие и 
финансирана с 1,2 млрд. евро за периода 2007–2013 г. Европейската космическа 
агенция участва от своя страна в изпълнението на програмата с 1,6 млрд. евро. Тъй като 
фазата на развитие приключва през 2011 г. (за повечето съставни елементи на 
програмата), следва да се потърси друг източник на финансиране от Общността, за да 
се осигури нейната оперативна фаза. Във връзка с това Комисията предлага извън 
рамките на РП7 да се открие допълнителен пакет от 107 млн. евро за финансиране на 
някои оперативни мисии на програмата (по-точно за финансирането на услугите на 
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ГМОСС, управлявани от частни структури, част от операциите на „часовои“ А и 
купуването на данни, необходими за услугите).

При все това втората фаза все още не е била предмет на финансово програмиране в 
многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г. и източниците на 
финансиране ще трябва да бъдат подложени на задълбочено проучване. 

В своето предложение Комисията установява, че регламентът „налага ново 
програмиране на съответната функция във финансовата перспектива“. Ако се 
наложи преразпределяне на бюджетни кредити, включително неусвоени бюджетни 
кредити, трябва да създадем условия за допълнително финансиране. Освен това, според 
оценката на Комисията, резервът по функция 1а ще бъде силно ограничен през този 
период. Въпреки че 2011 г. не подсказва наличието на особени проблеми, положението 
съвсем не е същото за 2012 г. и 2013 г. Всъщност бюджетните кредити за поети 
задължения би следвало да се увеличат съответно с 41 млн. евро и 56 млн. евро, което 
представлява значителна сума в повече в една и без това претоварена функция. 

Важно е също така ясно да бъдат определени позициите с недостатъчно финансиране, 
особено по отношение на космическата част на програмата, които не са предмет на 
предложения за финансиране от страна на Комисията и чиито разходи биха могли да се 
увеличат, в случай че не бъдат взети решения своевременно. Става въпрос по-
специално за останалата част от операциите по „часовои“ А оценявана на 30 млн. евро 
от ЕКА), изстрелването на спътниците „часовои“ Б (165 млн. евро) и предварителната 
доставка на „часовои“ В (140 млн. евро).

2) В средносрочен и дългосрочен план – определяне на бюджетна стратегия за 
програмата след 2013 г.

В следващата многогодишна финансова рамка следва да се предвиди пълноценна 
програма ГМОСС (съответно със собствен бюджетен ред). Всеки е на мнение, че 
потребностите от финансиране на програмата са по-големи от предоставяните 
понастоящем бюджетни кредити. Изглежда целесъобразно да се преразгледат 
необходимите суми в рамките на три основни мероприятия през 2010 г.: стратегията 
„ЕС 2020 г.“; средносрочния преглед на РП7;  средносрочния преглед на финансовата 
рамка, в който е включено по-конкретно финансирането на новите политики, 
предвидени в Договора от Лисабон. Използването на инструмента за гъвкавост, както и 
използването на правната гъвкавост, както е посочено в точка 37 от МИС, също са 
важни средства. 

Докладчикът държи да подчертае, че краткосрочният и дългосрочният период са тясно 
свързани. Стратегията за финансиране за периода 2014–2020 г. зависи до голяма степен 
от това какво ще бъде решено за периода 2011–2013 г. В настоящото предложение са 
включени всички елементи, необходими за разработването на програма на Общността: 
цели, управление, финансиране, участие на трети държави. 

Стратегията следва да включва следните въпроси: собственост на инфраструктурите и 
политика за управлението на данните; политика на купуване на космическата 
инфраструктура на ГМОСС; политика в областта на международното сътрудничество с 
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третите държави; поемане на ангажимент от страна на държавите-членки да 
продължават да провеждат мисиите. 

Сътрудничеството между Европейската комисия и ЕКА функционира добре по време 
на фазата на изследвания и развитие, но изглежда целесъобразно при започването на 
оперативната фаза да се разшири процесът на консултации. В този смисъл 
учредяването на Партньорски съвет, чиито задачи ще допълват задачите на Комитета за 
ГМОСС, предвиден в предложението за регламент, е подходящо решение, което, от 
една страна, ще гарантира съгласуваност на цялостното управление на програмата, а от 
друга страна, ще доведе до изготвянето на бюджетна стратегия, съгласувана на 
множество равнища. 

Следователно в заключение изглежда задължително да се предоставят допълнителни 
средства, като се преразгледа многогодишната финансова рамка, с цел да се разгърне 
потенциалът на програмата ГМОСС, за което е необходимо действително участие на 
Комисията и държавите-членки. Комисията по бюджети приканва Комисията да 
представи предложения, които са съобразени с целите, в рамките на един амбициозен 
средносрочен преглед на финансовата рамка, както е предвидено в декларация № 1 към 
МИС от 17 май 2006 г.  

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) счита, че финансовият пакет, 
посочен в законодателното 
предложение, е съвместим с тавана 
на подфункция 1а от финансовата 
рамка за периода 2007–2013 г., но 
оставащият резерв по подфункция 1а 
за периода 2007–2013 г. е твърде 
малък;  подчертава, че годишната 
сума ще бъде определена по време на 
годишната бюджетна процедура в 
съответствие с точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г.; 
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подчертава необходимостта да се 
намери подходящо финансиране за 
новите правомощия на ЕС съгласно 
Договора от Лисабон, като например 
космическата политика; следва да се 
осигури необходимото финансиране за 
програмите ГМОСС и по-конкретно 
за космическия компонент; 
Комисията следва да представи 
средносрочна финансова стратегия за 
ГМОСС в контекста на 
средносрочния преглед на 
настоящата МФР, придружена от 
конкретни предложения за нейното 
адаптиране и преразглеждане преди 
края на първото полугодие 
посредством всички налични 
механизми съгласно МИС от 17 май 
2006 г. и по-специално точки 21–23; 
Комисията следва също така да 
представи дългосрочна стратегия за 
финансиране за бъдещата МФР до 31 
декември 2010 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За цялата продължителност на 
началните операции на ГМОСС следва 
да бъде установен финансов пакет от 
107 млн. EUR, представляващ основна 
референтна сума за бюджетния орган по 
смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление. 
Предвидено е този финансов пакет да 
бъде допълнен със сумата от 43 млн. 
EUR, отпусната по темата „Космос“ от 
Седмата рамкова програма за 
научноизследователски действия, 

(16) За цялата продължителност на 
началните операции на ГМОСС следва 
да бъде установен финансов пакет от 
107 млн. EUR, представляващ основна 
референтна сума за бюджетния орган по 
смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление. 
Предвидено е този финансов пакет да 
бъде допълнен със сумата от 209 000 
000 EUR, отпусната по темата „Космос“ 
от Седмата рамкова програма за 
научноизследователски действия, 
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съпътстващи началните операции на 
ГМОСС.

съпътстващи началните операции на 
ГМОСС. Тези два източника на 
финансиране следва да бъдат 
управлявани координирано, за да се 
осигури реален напредък при 
изпълнението на услугите на ГМОСС. 
Средствата от Седмата рамкова 
програма следва да се използват в 
пълно съответствие с целите и 
критериите, установени от 
рамковата програма. 

Обосновка

Важно е да се спомене пълният размер на финансовия пакет, предоставен за ГМОСС 
в рамките на РП7, т.е. 43 млн. EUR по темата „Космос“, които трябва да бъдат 
преразпределени, както и 166 млн. EUR, които вече са налични по бюджетния ред на 
РП7 за ГМОСС. Освен това е необходимо да се подчертае значението на 
координираното управление на тези два бюджетни пакета.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) При финансовото планиране 
Комисията следва да се погрижи да 
гарантира непрекъснатост на 
подаваните данни по време на и след 
края на периода на началните 
операции ГМОСС (2011–2013 г.) и за 
използването на услугите без 
прекъсвания и ограничения.

Обосновка

Много е важно да се избегне прекъсване в подаването на данните и да се гарантира 
надеждност на услугата за потребителите.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Комисията следва да представи 
стратегия за финансирането в 
средносрочен и дългосрочен план на 
програмата ГМОСС и по-специално 
на космическия й компонент, т.е. 
оставащите операции на „часовои“ А, 
изстрелването на спътниците 
„часовои“ Б и предварителната 
доставка на „часовои“ В. 
Стратегията следва да разглежда и 
оценява всички възможности за 
финансиране на ГМОСС. Необходимо 
е Комисията да се консултира с 
Партньорския съвет преди да 
представи окончателната 
стратегия. 

Обосновка

Необходимо е да се направи оценка на наличните средства за финансирането на 
ГМОСС в рамките на и след приключването на финансовата рамка за 2007–2013 г. и 
да се изготви дългосрочна стратегия след консултации с Партньорския съвет. Също 
така е важно да се уточни кои нужди не са удовлетворени, особено по отношение на 
космическия компонент, както е посочено в COM(2009)0589 „Глобален мониторинг на 
околната среда и сигурността (ГМОСС): предизвикателства и следващи стъпки, 
отнасящи се до космическия компонент“, за които Комисията не е представила 
предложения за финансиране.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията се подпомага от 
Партньорски съвет.

Партньорският съвет е основното 
средище за консултации между 
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държавите-членки и Комисията. Той 
допълва функциите на Комитета за 
ГМОСС, посочен в член 11, и 
гарантира общата съгласуваност на 
програмата ГМОСС. 

Други компетентни участници могат 
да бъдат поканени като 
наблюдатели. 

Партньорският съвет има по-
конкретно следните задачи: 

- да определя общата рамка на 
ГМОСС и да осигурява нейното 
развитие, 

- да отбелязва приноса на 
партньорите за предоставяне на 
разположение на техните данни, 
продукти или инфраструктура, 

- да съдейства на Комисията за 
определянето на стратегия за 
финансирането на програмата 
ГМОСС в средносрочен и дългосрочен 
план, както е предвидено в член 9а.  
Партньорския съвет приема свой 
вътрешен правилник.

Обосновка

Ролята на Комитета за ГМОСС, посочена в член 11 от предложението за регламент, 
се ограничава до изпълнението на бюджета GIO. Целесъобразно е да се създаде 
постоянен форум за консултации, по-специално, но не единствено, между 
високопоставени представители на Европейската комисия и държавите-членки. 
Ясната структура на управление, ясно определената средносрочна и дългосрочна 
стратегия и доброто сътрудничество между всички участници са условия за доброто 
функциониране на ГМОСС.

Изменение 6
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Безвъзмездните средства от 
Общността могат да бъдат предоставяни 
под специфични форми, включително 
рамкови споразумения за партньорство 
или съфинансиране на безвъзмездни 
средства за оперативни разходи или 
безвъзмездни средства за действие. 
Безвъзмездните средства за оперативни 
разходи за организации, преследващи 
цели от общоевропейски интерес, не са 
подчинени на разпоредбите за 
постепенно намаляване на 
финансирането на Финансовия 
регламент. За безвъзмездни средства 
максималният размер на съфинансиране 
се приема в съответствие с процедурата 
от член 11, параграф 3.

2. Обществените поръчки следва да 
бъдат предпочитаният финансов 
инструмент при изпълнението на 
програмата ГМОСС. Когато има 
основание за това, безвъзмездните
средства от Общността могат да бъдат 
предоставяни под специфични форми, 
включително рамкови споразумения за 
партньорство или съфинансиране на 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи или безвъзмездни средства за 
действие. Безвъзмездните средства за 
оперативни разходи за организации, 
преследващи цели от общоевропейски 
интерес, не са подчинени на 
разпоредбите за постепенно намаляване 
на финансирането на Финансовия 
регламент. За безвъзмездни средства 
максималният размер на съфинансиране 
се приема в съответствие с процедурата 
от член 11, параграф 3.

Обосновка

Обществените поръчки следва да бъдат обичайната процедура на финансиране. 
Когато има основание за това, финансирането следва да се осъществява чрез 
предоставяне на безвъзмездни средства чрез публични процедури.

Изменение 7

Предложение за регламент 
Член 9 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Комисията представя, в контекста 
на средносрочния преглед на 
настоящата многогодишна 
финансова рамка (МФР) и нейното 
адаптиране и преразглеждане, 
предложение за допълнителното 
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финансиране на програмата ГМОСС и 
по-конкретно на нейния космически 
компонент, преди края на първото 
полугодие на 2010 г. 
Комисията също така определя, след 
консултации с Партньорския съвет, 
стратегия за финансирането на 
програмата ГМОСС в дългосрочен 
план за следващата многогодишна 
финансова рамка до 31 декември 2010 
г. 
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