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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз е отговорен за създаването на европейската глобална навигационна 
система (ГНСС) и е собственик на системите „Галилео“ и EGNOS. Собствеността на 
ЕС и отговорността за програмите „Галилео“ и EGNOS са потвърдени в редица случаи 
от Европейския парламент и Съвета. Нещо повече, програмите „Галилео“ и EGNOS са 
признати за водещи проекти на Съюза и представляват неразделна част от стратегията 
„Европа 2020“. Поради тази причина докладчикът изцяло подкрепя предложението на 
Комисията за продължаване финансирането на тези програми по време на следващата 
многогодишна финансова рамка 2014-2020 г.

В своето предложение за регламент на Съвета за определяне на МФР за периода 2014–
2020 г. Комисията включва максимална сума от 7 милиарда евро като бюджетни 
кредити за поети задължения по цени от 2011 г. (около 7,9 милиарда евро по текущи 
цени) за тези програми. Там също се подчертава, че няма да бъдат отпускани 
допълнителни бюджетни кредити от бюджета на ЕС. В случай на превишаване на 
разходите ще трябва или програмите да бъдат адаптирани към реалните налични суми, 
или регламентът за МФР да бъде изменен с единодушно решение на Съвета и с 
одобрението на Европейския парламент. Тази сума следователно е строго фиксирана в 
бюджета на ЕС, като по отношение на тези програми няма да се прилага никаква 
гъвкавост в рамките на функциите. 

Следва да се припомни, че МФР 2007–2013 г. беше преразгледана в края на 2007 г. за 
сумата от 1,3 милиарда (по текущи цени) за програмата „Галилео“ след дълги и 
напрегнати преговори между Европейския парламент и Съвета. Това преразглеждане 
беше счетено за необходимо поради значителното превишаване на разходите за 
програмата, което трябваше да бъде частично покрито посредством преразглеждане на 
МФР. 

С оглед да бъде сведена до минимум възможността за превишаване на разходите за в 
бъдеще, настоящото предложение на Комисията включва във финансовите пакети на 
тези програми 1,005 милиарда евро (по текущи цени) за покриване на потенциалните 
рискове при разгръщане и експлоатация. Докладчикът също отбелязва убеждението на 
Комисията, че фазата на разгръщане и експлоатация, която в момента е достигнала 
програмата „Галилео“, по определение носи по-малко рискове от превишаване на 
разходите в сравнение с предишното положение по време на фазата на развитие. И все 
пак, в случай на допълнителни непредвидени финансови задължения, и с оглед 
потвърждаването на ЕС идентичността на програмите, докладчикът вярва, че те ще 
бъдат покрити от наличния резерв между тавана на МФР и тавана на собствените 
ресурси. 

Докладчикът предлага няколко допълнителни изменения на предложението на 
Комисията, особено на необходимостта бюджетният орган да бъде своевременно 
информиран на няколко стадия от прилагането на настоящия регламент (вместо само 
комитет от представители на държавите членки) с оглед възможността за пълно 
упражняване на неговите прерогативи, свързани с контролирането и планирането на 
бюджета. В този контекст се поставя особен акцент върху необходимостта Комисията 
да информира Европейския парламент и Съвета достатъчно време преди това, в случай 
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на неконтролируеми рискове, които биха могли да доведат до значителни отклонения 
на програмата по отношение на разходите или графика. Докладчикът посочва 
минималните елементи, които следва да бъдат част от годишния доклад на Комисията 
до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на програмите, включително 
актуализация относно оценката и контрола на рисковете и оценка на възможното им 
въздействие върху отклоненията във връзка с разходите и времето.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. Посочва, че определеният в 
законодателното предложение 
финансов пакет съставлява 
единствено указание до 
законодателния орган и че той не 
може да бъде определен, преди да бъде 
постигнато споразумение във връзка с 
предложението за регламент 
относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.;

Обосновка

При по-нататъшната работа по отделните политики или по конкретни въпроси не 
следва да се губи от поглед това, което трябва да остане глобално договаряне във 
връзка с МФР, където нищо не може да се счита за договорено, докато не бъде 
постигнато съгласие по всички аспекти. След постигането на съгласие относно 
регламента за МФР, Европейският парламент и Съветът ще се споразумеят относно 
конкретните законодателни предложения, включително и финансовите им пакети, 
които предстои да бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета, и ще 
пристъпят към тяхното окончателно приемане.
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Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа1“; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
приоритетите на съществуващите 
си политики, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
призовава Съвета, в случай че той не 
споделя този подход, да определи ясно 
кои от неговите политически 
приоритети или проекти биха могли 
да бъдат изцяло спрени, въпреки 
доказаната им добавена стойност за 
Европа;
_______________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Тези програми следва да 
получават подходящо финансиране 
поради тяхната значимост, 
европейското им измерение и 
присъщата им европейска добавена 
стойност.  



PE487.670v02-00 6/17 AD\904069BG.doc

BG

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По принцип фазите на разгръщане и 
експлоатация на програма „Галилео“ и 
фазата на експлоатация на програма 
EGNOS следва изцяло да се финансират 
от Съюза. В съответствие обаче с 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
от 25 юни 2002 г. относно Финансовия 
регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности, 
държавите членки следва да имат 
възможност да участват в програмите с 
допълнителни средства или непарични 
вноски въз основа на подходящи 
споразумения, за да се финансират 
допълнителните елементи към 
програмите, чието изграждане се 
изисква от държавите членки, например 
архитектурата на системите или някои 
допълнителни нужди във връзка със 
сигурността. Третите държави и 
международните организации следва 
също да могат да допринасят за 
програмите.

(13) По принцип фазите на разгръщане и 
експлоатация на програма „Галилео“ и 
фазата на експлоатация на програма 
EGNOS следва изцяло да се финансират 
от Съюза. В съответствие обаче с 
Регламент (ЕС) № XXX/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 2012 г. относно [финансовите 
правила, приложими за годишния
бюджет на Съюза], държавите членки 
следва да имат възможност да участват 
в програмите с допълнителни средства 
или непарични вноски въз основа на 
подходящи споразумения, за да се 
финансират допълнителните елементи 
към програмите, чието изграждане се 
изисква от държавите членки, например 
архитектурата на системите или някои 
допълнителни нужди във връзка със 
сигурността. Третите държави и 
международните организации следва 
също да могат да допринасят за 
програмите в съответствие с 
принципа на взаимния интерес.

Обосновка

Съответствие с новия Финансов регламент.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се гарантира продължаването 
на програмите, е необходимо да се 
създаде подходяща финансова рамка, за 

(14) Предвид включените дълги 
начални етапи и равнищата на вече 
предвидените за тези проекти
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да може Съюзът да продължи да ги 
финансира. Също така е целесъобразно 
да се посочи необходимата сума за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г. за финансиране на 
приключването на фазата на разгръщане 
на „Галилео“, както и за експлоатацията 
на системите.

капиталови инвестиции са 
необходими достатъчни и 
последователни финансови 
ангажименти за периодите на 
финансово планиране, за да бъдат 
гарантирани последователността в 
планирането и организационната 
стабилност на програмите. За да се 
гарантира продължаването на 
програмите, е необходимо да се създаде 
подходяща финансова рамка, за да може 
Съюзът да продължи да ги финансира.
Също така е целесъобразно да се
определи точно необходимата
максимална сума за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. за 
финансиране на приключването на 
фазата на разгръщане на „Галилео“, 
както и за експлоатацията на системите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Трябва да се отбележи, че в 
изчислените инвестиционни и 
експлоатационни разходи за системите 
за периода 2014—2020 г. не са отчетени 
непредвидените финансови задължения, 
които може да се наложи Съюзът да 
поеме, по-специално свързаните с
извъндоговорни задължения, 
произтичащи от публичния характер на 
собствеността върху системите, по-
конкретно в случаи на непреодолима 
сила или внезапен и пълен отказ. Тези 
задължения са предмет на специален 
анализ от страна на Комисията.

(17) Трябва да се отбележи, че в 
изчислените инвестиционни и 
експлоатационни разходи за системите 
за периода 2014—2020 г. не са отчетени 
непредвидените финансови задължения, 
които може да се наложи Съюзът да 
поеме, по-специално свързаните с 
извъндоговорни задължения, 
произтичащи от публичния характер на 
собствеността върху системите, по-
конкретно в случаи на непреодолима 
сила или внезапен и пълен отказ. Тези 
задължения са предмет на специален 
анализ от страна на Комисията.
Всякакви подобни непредвидени 
финансови задължения следва да 
бъдат покривани от резерва между 
таваните на собствените ресурси и 
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на МФР.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) От друга страна, приходите от 
системите следва да се получават от 
Съюза, за да може той да се възползва 
от резултата от своите инвестиции.
Освен това във всеки договор, сключен 
с предприятия от частния сектор, може 
да се предвиди начин за разпределяне на 
приходите.

(19) От друга страна, приходите от 
системите следва да се получават от 
Съюза, за да може той да се възползва 
от резултата от своите инвестиции.
Освен това, в съответствие с член 294 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), във всеки 
договор, сключен с предприятия от 
частния сектор, може да се приеме и
предвиди начин за разпределяне на 
приходите.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се избегнат превишаването на 
разходите и закъсненията, които 
засегнаха протичането на програмите 
през последните години, и съгласно 
указанията на Съвета и Парламента 
съответно в заключенията и 
резолюциите им от 31 март 2011 г. и 8 
юни 2011 г., и както е видно от 
съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, до Съвета, до 
Икономическия и социален комитет и 
до Комитета на регионите от 29 юни 
2011 г., озаглавено „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“, е 
необходимо да се увеличат усилията за 
контролиране на рисковете, които биха 

(20) За да се избегнат превишаването на 
разходите и закъсненията, които 
засегнаха протичането на програмите 
през последните години, и съгласно 
указанията на Съвета и Парламента 
съответно в заключенията и 
резолюциите им от 31 март 2011 г. и 8 
юни 2011 г., и както е видно от 
съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, до Съвета, до 
Икономическия и социален комитет и 
до Комитета на регионите от 29 юни 
2011 г., озаглавено „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“, ще се 
увеличат усилията за контролиране на 
рисковете, които биха могли да доведат 
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могли да доведат до допълнителни 
разходи.

до допълнителни разходи. Рисковете 
при разгръщане и експлоатация са 
оценени на около 1,005 милиарда евро 
(по текущи цени) и са включени във 
финансовия пакет на програмите. 
Ако за тези програми са необходими 
допълнителни финансови ресурси, те 
следва да не бъдат осигурявани за 
сметка на по-малки успешни 
проекти, които се финансират от 
бюджета на Съюза. Всякакви 
допълнителни финансови ресурси, 
произтичащи от тези рискове, следва 
да бъдат покривани от резерва между 
таваните на собствените ресурси и 
на МФР.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Съюзът следва да сключи с 
Европейската космическа агенция 
многогодишно споразумение за 
делегиране на правомощия, което да 
обхваща техническите аспекти и 
планирането. Споразумението за 
делегиране на правомощия следва по-
специално да включва общите условия 
за управление на средствата, отпуснати 
на Европейската космическа агенция, за 
да може като представител на Съюза
Комисията да упражнява в пълна степен 
правомощията си за контрол. Що се 
отнася до дейностите, които изцяло се 
финансират от Съюза, тези условия 
следва да гарантират контрол, който е 
сравним с този, който би се изисквал, 
ако Европейската космическа агенция 
беше агенция на Съюза.

(24) В съответствие с член 290 от 
ДФЕС на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да сключи с 
Европейската космическа агенция, от 
името на Съюза, многогодишно 
споразумение за делегиране на 
правомощия, което да обхваща 
техническите аспекти и планирането.
Споразумението за делегиране на 
правомощия следва по-специално да 
включва общите условия за управление 
на средствата, отпуснати на 
Европейската космическа агенция, за да 
може Комисията да упражнява в пълна 
степен правомощията си за контрол. Що 
се отнася до дейностите, които изцяло 
се финансират от Съюза, тези условия 
следва да гарантират контрол, който е 
сравним с този, който би се изисквал, 
ако Европейската космическа агенция 
беше агенция на Съюза.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се разпределят средствата, 
които Съюзът е отделил за програмите и 
чийто размер представлява праг, който 
Комисията е длъжна да не надвишава, е 
от първостепенно значение да се 
прилагат ефективни процедури за 
възлагане на обществени поръчки и по-
конкретно да се сключват такива 
договори, че да се гарантират 
оптимално използване на ресурсите, 
предоставяне на услуги със 
задоволително качество, ритмично 
продължаване на програмите, добро 
управление на риска и спазване на 
предложения график. Възложителите 
следва да положат необходимите 
усилия, за да се отговори на тези 
изисквания.

(27) За да се разпределят средствата, 
които Съюзът е отделил за програмите и 
чийто размер, посочен в член 14 от 
предложения регламент за МФР за 
периода 2014–2020 г., представлява 
праг, който Комисията е длъжна да не 
надвишава, е от първостепенно 
значение да се прилагат ефективни 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки и по-конкретно да се сключват 
такива договори, че да се гарантират 
оптимално използване на ресурсите, 
предоставяне на услуги със 
задоволително качество, ритмично 
продължаване на програмите, добро 
управление на риска и спазване на 
предложения график.  Възложителите 
следва да положат необходимите 
усилия, за да се отговори на тези 
изисквания.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Комисията следва да извършва 
оценки за установяване на 
ефективността и ефикасността на 
мерките, предприети за постигане на 
целите на програмите.

(36) Комисията следва да извършва 
оценки, основани на договорени 
показатели, за установяване на 
ефективността и ефикасността на 
мерките, предприети за постигане на 
целите на програмите.
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Обосновка

Необходимо е да бъдат определени подходящи показатели за правилно оценяване на 
напредъка на програмата.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните показатели и цели се 
използват, inter alia, за определяне 
степента на постигане на 
конкретните цели на програмата 
„Галилео“:
а) общ брой на оперативните 
спътници: 18 спътника до 2015 г., 30 
— до 2019 г.;
б) версия на разгърнатата наземна 
инфраструктура: версия 2 до 2015 г.;
в) брой на предоставяните услуги: 3 
начални услуги до 2015 г., 5 услуги —
до 2020 г.

Обосновка

Необходимо е да бъдат определени подходящи показатели и цели за правилно 
оценяване на напредъка на програмата. Предложените показатели са включените от 
Комисията в законодателната финансова обосновка.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следният показател и следната цел 
ще бъдат използвани, inter alia, за 
определяне степента на постигане на 
конкретните цели на програмата 
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EGNOS:
– брой промени в услугите, 
представени на органите за 
сертификация: 3 в периода 2014–
2020 г.

Обосновка

Необходимо е да бъдат определени подходящи показатели и цели за правилно 
оценяване на напредъка на програмата. Предложените показатели са включените от 
Комисията в законодателната финансова обосновка.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези разходи не надхвърлят 1 % от 
общия размер на бюджетните 
кредити на Съюза, разпределени за 
програмите.

Обосновка

70 милиона евро следва да бъдат достатъчни за изпълнението на тези задачи.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да е възможно ясното определяне 
на разходите по програмите и отделните 
им фази, в съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
ежегодно информира комитета, посочен 
в член 35, параграф 1, относно 
разпределянето на средствата на Съюза 
за всяка от дейностите по параграфи 1 и 
2.

3. За да е възможно ясното определяне 
на разходите по програмите и отделните 
им фази, в съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
ежегодно информира бюджетния 
орган и комитета, посочен в член 35, 
параграф 1, относно разпределянето на 
средствата на Съюза за всяка от 
дейностите по параграфи 1 и 2.
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(Това изменение се прилага в целия 
текст в: член 8, параграф 2, член 16, 
параграф 4, обосновката остава 
непроменена.)

Обосновка

Комисията се подпомага от Комитет за европейските програми за ГНСС. Тъй като 
доброто публично управление изисква единство в управлението на програмите, по-
голяма бързина при вземането на решения и равен достъп до информация и 
прозрачност, беше създаден Комитет за европейските програми за ГНСС в 
съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските 
програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“).

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на кредитите се 
спазват разпоредбите на настоящия 
регламент и Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002.

2. По отношение на кредитите се 
спазват разпоредбите на настоящия
регламент и Регламент (ЕС) № 
XXX/2012 [нов Финансов регламент].

Обосновка

Съответствие с новия Финансов регламент.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В договорите, сключени с 
предприятия от частния сектор, може да 
се предвиди механизъм за 
разпределение на приходите.

2. Всеки механизъм за разпределение 
на приходите се приема в 
съответствие с член 294 от ДФЕС.  
Този механизъм за разпределение на 
приходите може да се предвиди в 
договорите, сключени с предприятия от 
частния сектор.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията сключва многогодишно 
споразумение за делегиране на 
правомощия с Европейската космическа 
агенция въз основа на решение за 
делегиране на правомощия, прието от 
Комисията съгласно член 54, параграф 
2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002. Това споразумение обхваща 
изпълнението на задачите и бюджета, 
които са предмет на делегирането на 
правомощия в рамките на изпълнението 
на програмите, по-конкретно 
завършването на създадената по 
програма „Галилео“ инфраструктура.

1. Комисията сключва чрез делегиран 
акт многогодишно споразумение за 
делегиране на правомощия с 
Европейската космическа агенция въз 
основа на решение за делегиране на 
правомощия, прието от Комисията 
съгласно член ХХ от Регламент (ЕС)
№ ХХХ/2012 [нов Финансов 
регламент]. Това споразумение 
обхваща изпълнението на задачите и 
бюджета, които са предмет на 
делегирането на правомощия в рамките 
на изпълнението на програмите, по-
конкретно завършването на създадената 
по програма „Галилео“ инфраструктура.

Обосновка

Споразумението с Европейската космическа агенция е решаващ фактор за успешното 
приключване на програмите. Редът и условията му могат да бъдат определени в 
законодателния акт, но в интерес на законодателната икономия е подходящо това 
правомощие да се делегира на Комисията.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С комитета по член 35, параграф 1 
се провеждат консултации по 
отношение на решението за 
делегиране на правомощия, посочено в 
параграф 1 от настоящия член, в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 35, параграф 2. 
Комитетът бива информиран за 

заличава се
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многогодишното споразумение за 
делегиране на правомощия, което 
трябва да се сключи между 
Комисията и Европейската 
космическа агенция.

Обосновка

Няма процедура на комитета за делегиран акт.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява прилагането на 
настоящия регламент. Всяка година при 
представянето на проектобюджета тя 
изготвя доклад за Европейския 
парламент и Съвета относно 
изпълнението на програмите.

Комисията осигурява прилагането на 
настоящия регламент. Всяка година при 
представянето на проектобюджета тя 
изготвя доклад за Европейския 
парламент и Съвета относно 
изпълнението на програмите. В този 
доклад се включва, inter alia:
a) оценка на изпълнението на 
програмите и на напредъка, 
осъществен при постигането на 
целите, определени в съответствие с 
член 1, параграфи 4 и 5;
б) актуализация на оценката и 
контрола на рисковете и оценка на 
възможното им въздействие по 
отношение на отклоненията в 
разходите и времето;
в) обобщение на цялата информация, 
представена на бюджетния орган по 
силата на член 7, параграф 3, член 8, 
параграф 2, член 9, параграф 2 и член 
16, параграф 4;
г) оценка на функционирането на 
многогодишното споразумение за 
делегиране на правомощия, сключено 
съгласно член 16, параграф 1.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С оглед проследяването отблизо на 
изпълнението на европейските 
програми за ГНСС, Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
провеждат редовни срещи в рамките 
на междуинституционалната група 
за „Галилео“ в съответствие със 
съвместната декларация от 9 юли 
2008 г. относно 
междуинституционалната група за 
„Галилео“. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията информира 
Европейския парламент и Съвета 
достатъчно време преди това, ако 
счита, че би могло да има 
неконтролируеми рискове или други 
фактори, които биха могли да 
причинят значителни отклонения на 
програмата, по-специално по 
отношение на разходите и графика.
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