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Изменение 44
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Глобалният мониторинг на околната 
среда и сигурността (ГМОСС) бе 
инициатива за мониторинг на Земята,
ръководена от Съюза и осъществявана 
чрез партньорство между държавите 
членки и Европейската космическа 
агенция (ЕКА). Началото на ГМОСС бе 
положено през май 1998 г., когато 
институциите, участващи в развитието 
на космическите дейности в Европа, 
изготвиха съвместна декларация, 
известна като Манифест от Бавено. В 
манифеста бе отправен призив да бъде 
поет дългосрочен ангажимент за 
разработване на базирани в Космоса 
услуги за мониторинг на околната среда 
чрез използване и допълнително 
развиване на европейски умения и 
технологии. През 2005 г. Съюзът 
направи стратегическия избор да развие 
независим европейски капацитет за 
наблюдение на Земята с оглед 
предоставяне на услуги в областта на 
околната среда и сигурността8, което 
доведе в крайна сметка до приемането 
на Регламент (ЕС) № 911/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2010 г. относно 
европейската програма за мониторинг 
на Земята (ГМОСС) и нейните начални 
операции (2011 — 2013 г.)9.

(1) Глобалният мониторинг на околната 
среда и сигурността (ГМОСС) бе 
инициатива за мониторинг на Земята, 
ръководена от Съюза и осъществявана 
чрез партньорство между държавите 
членки и Европейската космическа 
агенция (ЕКА). Началото на ГМОСС бе 
положено през май 1998 г., когато 
институциите, участващи в развитието 
на космическите дейности в Европа, 
изготвиха съвместна декларация, 
известна като Манифест от Бавено. В 
манифеста бе отправен призив да бъде 
поет дългосрочен ангажимент за 
разработване на базирани в Космоса 
услуги за мониторинг на околната среда 
чрез използване и допълнително 
развиване на европейски умения и 
технологии. През 2005 г. Съюзът 
направи стратегическия избор 
съвместно с ЕКА да развие независим 
европейски капацитет за наблюдение на 
Земята с оглед предоставяне на услуги в 
областта на околната среда и 
сигурността8, което доведе в крайна 
сметка до приемането на Регламент (ЕС) 
№ 911/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 септември 2010 г. 
относно европейската програма за 
мониторинг на Земята (ГМОСС) и 
нейните начални операции (2011 —
2013 г.)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 final от 10 ноември 
2005 г.

8 COM(2005) 565 окончателен от 10 
ноември 2005 г.

9 ОВ L 276, 26.1.2010 г., стр. 1. 9 ОВ L 276, 26.1.2010 г., стр. 1.
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Обосновка

От самото си създаване, ГМОСС е съвместна програма на ЕС и ЕКА, ръководена от 
ЕС. Близо 60 % от инвестициите, вложени до този момент в космическия компонент, 
идват чрез ЕКА.

Изменение 45
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Целите на програма „Коперник“ са 
да се предоставя точна и надеждна 
информация в областта на околната 
среда и сигурността, която да е 
съобразена с потребностите на 
ползвателите и да осигурява подкрепа за 
политиките на Съюза, по-специално във 
връзка с вътрешния пазар, транспорта, 
околната среда, енергетиката, 
гражданската защита, сътрудничеството 
с трети държави и хуманитарната 
помощ. Програмата се основава на 
съществуващия в Европа капацитет, 
допълнен с нови, съвместно разработени 
активи.

(5) Целите на програма „Коперник“ са 
да се предоставя точна и надеждна 
информация в областта на околната 
среда, която да е съобразена с 
потребностите на ползвателите и да 
осигурява подкрепа за политиките на 
Съюза, по-специално във връзка с 
вътрешния пазар, транспорта, околната 
среда, енергетиката, гражданската 
защита, сътрудничеството с трети 
държави и хуманитарната помощ. 
Програмата се основава на 
съществуващия в Европа капацитет, 
допълнен с нови, съвместно разработени 
активи.

Or. en

Изменение 46
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Програмата следва да се 
възползва във възможно най-голяма 
степен от капацитета за извършване 
на космически наблюдения и за 
предоставяне на услуги на държавите 
членки. Също така програмата следва 
да се възползва от възможностите на 
търговските инициативи в Европа, с 
което също така се допринася за 
развитието на жизнеспособен 
търговски космически сектор в 
Европа.

Or. en

Изменение 47
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Програма „Коперник“ следва да се 
осъществява съгласувано с други 
свързани инструменти и действия на 
Съюза, по-специално с действията във 
връзка с околната среда и изменението 
на климата, както и с инструментите в 
областта на сигурността, защитата на 
личните данни, конкурентоспособността
и иновациите, сближаването, 
научноизследователската дейност, 
транспорта, конкуренцията и 
международното сътрудничество, 
включително с програмата за 
европейска Глобална навигационна 
спътникова система (ГНСС). Данните 
по програма „Коперник“ следва да са 
съгласувани с пространствените 
референтни данни на държавите членки 
и да подкрепят развитието на 

(6) Програма „Коперник“ следва да се 
осъществява съгласувано с други 
свързани инструменти и действия на 
Съюза, по-специално с действията във 
връзка с околната среда и изменението 
на климата, както и с инструментите в 
областта на безопасността, защитата 
на личните данни, 
конкурентоспособността и иновациите, 
сближаването, научноизследователската 
дейност, транспорта, конкуренцията и 
международното сътрудничество, 
включително с програмата за 
европейска Глобална навигационна 
спътникова система (ГНСС). Данните 
по програма „Коперник“ следва да са 
съгласувани с пространствените 
референтни данни на държавите членки 
и да подкрепят развитието на 
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инфраструктурата за пространствена 
информация в Съюза, установена с 
Директива 2007/2/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 
2007 г. за създаване на инфраструктура 
за пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE)10. 
Програма „Коперник“ следва също да 
допълва Общата информационна 
система за околната среда (SEIS) и 
дейностите на Съюза в областта на 
реакциите при извънредни ситуации.

инфраструктурата за пространствена 
информация в Съюза, установена с 
Директива 2007/2/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март
2007 г. за създаване на инфраструктура 
за пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE)10. 
Програма „Коперник“ следва също да 
допълва Общата информационна 
система за околната среда (SEIS) и 
дейностите на Съюза в областта на 
реакциите при извънредни ситуации.

__________________ __________________
10 OВ L 108, 02.12.2007 г., стр. 1. 10 OВ L 108, 02.12.2007 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 48
Тереса Риера Мадурей, Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) С оглед да се постигне 
максимална ефикасност и да се 
увеличи въздействието й, програма 
„Коперник“ следва да използва и 
усъвършенства космическия 
капацитет на държавите членки, 
както и капацитета на 
съществуващите търговски 
инициативи в Европа.

Or. es

Изменение 49
Анри Вебер

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. 
Предоставянето на оперативни услуги 
зависи от гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 
спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез участие 
в програмата, създадена с Решение 
[XXX] на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за 
подкрепа на космическото наблюдение 
и проследяване11.

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. 
Впрочем наличието на европейска 
сателитна система за данни за 
спътниците „Сентинел“ по програма 
„Коперник“) ще ускори преноса на 
данни и следователно ще подобри 
количествено и качествено 
капацитета за реагиране на 
нарастващото търсене от страна на 
потребителите на данни в почти 
реално време. Предоставянето на 
оперативни услуги зависи от гладкото 
функциониране и безопасността на 
космическия компонент на програма 
„Коперник“. Нарастващият риск от 
сблъсък с други спътници и космически 
отпадъци представлява най-сериозната 
заплаха за космическия компонент на 
програмата. Поради това по програма 
„Коперник“ следва да се оказва 
подкрепа за действия, насочени към 
намаляване на тези рискове, по-
специално чрез участие в програмата, 
създадена с Решение [XXX] на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма за подкрепа на 
космическото наблюдение и 
проследяване11.

__________________ __________________
11 ОВ L, стр. ... 11 ОВ L, стр. ...

Or. fr
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Изменение 50
Норберт Гланте

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. 
Предоставянето на оперативни услуги 
зависи от гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 
спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез участие 
в програмата, създадена с Решение 
[XXX] на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за 
подкрепа на космическото наблюдение 
и проследяване11.

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. Освен 
това следва да се разчита на 
Европейската система за спътниково 
предаване на данни (European Data 
Rely Satellite System - EDRS), която 
ускорява предаването на данни за 
спътниците „Сентинел“ и задоволява 
нарастващото търсене на данни в 
почти реално време. Предоставянето 
на оперативни услуги зависи от 
гладкото функциониране, 
непрекъснатото наличие и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 
спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез участие 
в програмата, създадена с Решение 
[XXX] на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за 
подкрепа на космическото наблюдение 
и проследяване11.

__________________ __________________

ОВ L […], […] г., стр. […]. ОВ L […], […] г., стр. […].
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Обосновка

Европейската система за спътниково предаване на данни (European Data Rely Satellite 
System - EDRS), функционираща като публично-частно партньорство между 
Европейската космическа агенция ЕКА и европейски дружества, осигурява бързия 
пренос на големи количества данни по т.нар. цифрови магистрали в космоса. 
Спътниците „Сентинел“ 1 и 2 на програма „Коперник“ ще използват тази система.

Изменение 51
Вики Форд

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. 
Предоставянето на оперативни услуги 
зависи от гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 
спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез участие 
в програмата, създадена с Решение 
[XXX] на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за 
подкрепа на космическото наблюдение 
и проследяване11.

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. Освен 
това наличността на европейската 
спътникова система за предаване на 
данни по програма „Коперник“ ще 
ускори преноса на данни и 
следователно допълнително ще 
увеличи възможностите да се 
посрещне нарастващото 
потребителско търсене за данни в 
почти реално време. Предоставянето 
на оперативни услуги зависи от 
гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 
спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
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следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез участие 
в програмата, създадена с Решение 
[XXX] на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за 
подкрепа на космическото наблюдение 
и проследяване11.

__________________ __________________
11 ОВ L, , стр. 11 ОВ L, , стр.

Or. en

Изменение 52
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. 
Предоставянето на оперативни услуги 
зависи от гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 
спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез участие 
в програмата, създадена с Решение 
[XXX] на Европейския парламент и на 

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. Освен 
това наличието на Европейската 
система за спътниково предаване на 
данни ще ускори предаването на 
данни от спътниците „Сентинел“ на 
програма „Коперник“ и с това ще 
отговори на нарастващото търсене 
на данни в реално време от страна на 
потребителите. Предоставянето на 
оперативни услуги зависи от гладкото 
функциониране и безопасността на 
космическия компонент на програма 
„Коперник“. Нарастващият риск от 
сблъсък с други спътници и космически 
отпадъци представлява най-сериозната 
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Съвета за създаване на програма за 
подкрепа на космическото наблюдение 
и проследяване11.

заплаха за космическия компонент на 
програмата. Поради това по програма 
„Коперник“ следва да се оказва 
подкрепа за действия, насочени към 
намаляване на тези рискове, по-
специално чрез участие в програмата, 
създадена с Решение [XXX] на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма за подкрепа на 
космическото наблюдение и 
проследяване11.

__________________ __________________

ОВ L […], […] г., стр. […]. ОВ L […], […] г., стр. […].

Or. de

Обосновка

Предоставянето на данни в почти реално време ще обогати значително услугите, 
предоставяни по програма „Коперник“. Европейската система за спътниково 
предаване на данни ще играе важна роля в това отношение.

Изменение 53
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. 
Предоставянето на оперативни услуги 
зависи от гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. Тя 
следва също така да използва наличните 
in situ данни, предоставяни по-
специално от държавите членки. 
Предоставянето на оперативни услуги 
зависи от гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 
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спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез 
участие в програмата, създадена с 
Решение [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на 
програма за подкрепа на космическото 
наблюдение и проследяване11.

спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез 
предоставяне, заедно с Европейската 
геостационарна служба за 
навигационно покритие 
(EGNOS)/Галилео, на най-голям 
принос за програмата, създадена с 
Решение [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на 
програма за подкрепа на космическото 
наблюдение и проследяване11.

__________________ __________________
11 ОВ L, , стр. 11 ОВ L, , стр.

Or. en

Изменение 54
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и сигурността. 
Тя следва също така да използва 
наличните in situ данни, предоставяни 
по-специално от държавите членки. 
Предоставянето на оперативни услуги 
зависи от гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 

(9) За да постигне своите цели, програма 
„Коперник“ следва да разчита на 
самостоятелен капацитет на Съюза за 
извършване на космически наблюдения 
и за предоставяне на оперативни услуги 
в областта на околната среда, 
гражданската защита и безопасността. 
Тя следва също така да използва 
наличните in situ данни, предоставяни 
по-специално от държавите членки. 
Предоставянето на оперативни услуги 
зависи от гладкото функциониране и 
безопасността на космическия 
компонент на програма „Коперник“. 
Нарастващият риск от сблъсък с други 
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спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез участие 
в програмата, създадена с Решение 
[XXX] на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за 
подкрепа на космическото наблюдение 
и проследяване11.

спътници и космически отпадъци 
представлява най-сериозната заплаха за 
космическия компонент на програмата. 
Поради това по програма „Коперник“ 
следва да се оказва подкрепа за 
действия, насочени към намаляване на 
тези рискове, по-специално чрез участие 
в програмата, създадена с Решение 
[XXX] на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за 
подкрепа на космическото наблюдение 
и проследяване11.

__________________ __________________
11 ОВ L, , стр. 11 ОВ L, , стр.

Or. en

Изменение 55
Тереса Риера Мадурей, Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Програма „Коперник“ трябва да 
се изпълнява, като се спазват най-
високи стандарти за прозрачност и 
ефикасност. От най-съществено 
значение е да се прилагат 
принципите, отнасящи се до 
обществените поръчки. С оглед на 
максималното използване на 
публичните инвестиции и 
гарантирането на конкурентна 
космическа промишленост 
изпълнението на услугите, свързани с 
програма „Коперник“, трябва да бъде 
отворено за конкуренция и да следва 
европейските принципи за 
обществени поръчки. Също така 
трябва да се цели лоялна конкуренция 
по веригата на доставките, като се 
обръща специално внимание на 
участието на МСП и се избягва преди 
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всичко злоупотребата с господстващо 
положение или зависимостта само 
от един доставчик. Поради това е 
необходимо оферентите по 
обществени поръчки да осигуряват 
високи нива на участие на 
подизпълнители. 

Or. es

Изменение 56
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) С цел да се насърчи 
максималното развитие на 
европейския отрасъл на космическите 
наблюдения и предоставянето на 
услуги и да се постигне максимално 
съотношение цена-качество и за 
максимална ефективност при 
разработването на програма 
„Коперник“, следва да се прилагат 
принципите в областта на 
обществените поръчки, а мащабът 
на договорите да е с подходящ размер 
и активно да се прибягва до 
използването на подизпълнители.

Or. en

Изменение 57
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Максималният размер на 
финансовия пакет, необходим за 
действията по програма „Коперник“ (за 
2014 — 2020 г.), е 3786 млн. евро по 
цени за 2011 г., разпределени по 
отделна бюджетна глава във функция 
1a, дял 2 от общия бюджет на Съюза. 
Разходите за персонал и 
административните разходи на 
Комисията във връзка с координирането 
на програма „Коперник“ следва да се 
финансират от бюджета на Съюза.

(1) Максималният размер на 
финансовия пакет, необходим за 
действията по програма „Коперник“ (за 
2014 — 2020 г.), е 3786 млн. евро по 
цени за 2011 г., разпределени по 
отделна бюджетна глава във функция 
1a, дял 2 от общия бюджет на Съюза. 
Разходите за персонал и 
административните разходи на 
Комисията във връзка с координирането 
на програма „Коперник“ следва да се 
финансират от бюджета на Съюза. В 
случай на допълнителни непредвидени 
финансови задължения, всякакво 
увеличение на приноса на Съюза не 
следва да бъде в ущърб на други 
програми и следователно следва те да 
бъдат покрити от наличния резерв 
между тавана на МФР и тавана на 
собствените ресурси.

Or. en

Изменение 58
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейската агенция за 
глобалната навигационна спътникова 
система (ЕГС) следва да участва в 
изработването на дългосрочното 
планиране на програма „Коперник“.

Or. en

Изменение 59
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
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Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Услугите по програма 
„Коперник“ обслужват различни 
общности на ползватели и цели. 
Всички потребности на общностите 
на ползватели следва да бъдат взети 
под внимание при разработването и 
експлоатацията на услугите. Всички 
ключови ползватели следва да се 
третират рвнопоставено.

Or. en

Изменение 60
Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Международното измерение на 
програма „Коперник“ е особено 
изразено при обмена на данни и 
информация, както и достъпа до 
инфраструктурата за наблюдение. 
Такава система за обмен е по-ефективна 
по отношение на разходите в сравнение 
със схемите за закупуване на данни и 
засилва световното измерение на 
програмата.

(13) Международното измерение на 
програма „Коперник“ е особено 
изразено при обмена на данни и 
информация, както и достъпа до 
инфраструктурата за наблюдение. 
Такава система за обмен е по-ефективна 
по отношение на разходите в сравнение 
със схемите за закупуване на данни и 
засилва световното измерение на 
програмата, и следва да се гарантира 
адекватната защита на 
информацията и на данните, 
обменяни по този начин.

Or. fr

Обосновка

Тук докладчикът въвежда изискването за реципрочност. Обаче това понятие, ако 
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изпраща силно политическо послание, крие риск от създаване на трудности и различия 
при тълкуването. Ето защо, в целия текст, искаме да го заместим с правно по-
адекватни понятия.

Изменение 61
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Международното измерение на 
програма „Коперник“ е особено 
изразено при обмена на данни и 
информация, както и достъпа до 
инфраструктурата за наблюдение. 
Такава система за обмен е по-ефективна 
по отношение на разходите в сравнение 
със схемите за закупуване на данни и 
засилва световното измерение на 
програмата.

(13) Международното измерение на 
програма „Коперник“ е особено 
изразено при обмена на данни и 
информация, както и достъпа до 
инфраструктурата за наблюдение.
Такава система за обмен, в рамките на 
която следва да се отчитат 
принципите за обмен на данни, е по-
ефективна по отношение на разходите в 
сравнение със схемите за закупуване на 
данни и засилва световното измерение 
на програмата.

Or. en

Изменение 62
Йенс Роде

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Международното измерение на 
програма „Коперник“ е особено 
изразено при обмена на данни и 
информация, както и достъпа до 
инфраструктурата за наблюдение. 
Такава система за обмен е по-ефективна 
по отношение на разходите в сравнение 
със схемите за закупуване на данни и 
засилва световното измерение на 

(13) Международното измерение на 
програма „Коперник“ е особено 
изразено при обмена на данни и 
информация, както и достъпа до 
инфраструктурата за наблюдение. 
Такава система за обмен, когато е 
основана на принципа на 
равнопоставеността при обмена на 
данни, е по-ефективна по отношение на 
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програмата. разходите в сравнение със схемите за 
закупуване на данни и засилва 
световното измерение на програмата.

Or. en

Обосновка

Обменът на данни следва да се извършва при условия на равнопоставеност, т.е. 
качеството на обменените данни следва да е сходно с това на данните по програма 
„Коперник“. Обменът на данни с по-добро качество би могло да представлява заплаха 
за европейската промишленост.

Изменение 63
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията следва да носи 
цялостната отговорност за програма 
„Коперник“. Тя следва да определя 
приоритетите и целите по програмата и 
да осигурява общата ѝ координация и 
надзор.

(16) Комисията следва да носи 
цялостната отговорност за програма 
„Коперник“. Тя следва да определя 
приоритетите и целите по програмата и 
да осигурява общата й координация и 
надзор. Тя следва да предоставя 
своевременно цялата относима 
информация относно програмата на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 64
Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията следва да носи 
цялостната отговорност за програма 
„Коперник“. Тя следва да определя 

(16) Комисията следва да носи 
цялостната отговорност за програма 
„Коперник“. Тя следва да определя, в 
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приоритетите и целите по програмата и 
да осигурява общата ѝ координация и 
надзор.

сътрудничество с всички 
заинтересовани участници,
приоритетите и целите по програмата и 
да осигурява общата й координация и 
надзор.

Or. fr

Обосновка

Активното, справедливо и възможно най-ранно участие на всички участници във 
веригата на производство и на потребителите на данни и информация, е от основно 
значение за доброто функциониране на програмата.

Изменение 65
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Като се има предвид, че в основата 
на програма „Коперник“ е залегнала 
идеята за партньорство и за да се 
избегне дублиране на технически 
експертен опит, изпълнението на 
програмата следва да се делегира на 
органи с подходящия технически и 
професионален капацитет.

(17) Като се има предвид, че в основата 
на програма „Коперник“ е залегнала 
идеята за партньорство и за да се 
избегне дублиране на технически 
експертен опит, изпълнението на 
програмата следва да се делегира на 
органи с подходящия технически и 
професионален капацитет. За 
техническия мониторинг и 
координирането на спътниците 
следва да се разчита на съществуващи 
инфраструктури, като например 
контролните центрове на програма 
„Галилео“.

Or. de

Изменение 66
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Европейската агенция за ГНСС 
(GSA) е създадена още през 2004 г. и 
изпълнява различни задачи във връзка 
с европейските спътникови програми 
за следене и навигационни услуги, 
включително програма „Галилео“ и 
EGNOS. За да може да се извлече 
максимална полза от 
взаимодействията между програма 
„Галилео“ и програма „Коперник“, 
Европейската комисия в 
сътрудничество с Европейския 
парламент и държавите членки 
следва да прецени каква роля би могла 
да поеме Европейската агенция за 
ГНСС (GSA) в тясно сътрудничество 
с центровете за високи научни 
постижения за наблюдението на 
земята при изпълнението на програма 
„Коперник“ в бъдеще.

Or. de

Изменение 67
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За изпълнението на програма 
„Коперник“ Комисията може да разчита, 
когато това е надлежно обосновано 
поради особеното естество на 
действието и специфичния експертен 
опит на органа на Съюза, на 
компетентните агенции на Съюза, като 
напр. Европейската агенция за околната 
среда (ЕАОС), Европейската агенция за 
управление на оперативното 
сътрудничество по външните граници 
на държавите — членки на Европейския 

(18) За изпълнението на програма 
„Коперник“ Комисията може да разчита, 
когато това е надлежно обосновано 
поради особеното естество на 
действието и специфичния експертен 
опит на органа на Съюза, на 
компетентните агенции на Съюза, като 
напр. Европейската агенция за околната 
среда (ЕАОС), Европейската агенция за 
управление на оперативното 
сътрудничество по външните граници 
на държавите — членки на Европейския 
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съюз (Frontex), Европейската агенция по 
морска безопасност (EMSA) и 
Сателитния център на Европейския 
съюз (EUSC), или на всеки орган, който 
потенциално отговаря на критериите за 
делегиране в съответствие с член 58 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза12.

съюз (Frontex), Европейската агенция по 
морска безопасност (EMSA), 
Европейската агенция за ГНСС (GSA)
и Сателитния център на Европейския 
съюз (EUSC), или на всеки орган, който 
потенциално отговаря на критериите за 
делегиране в съответствие с член 58 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза12.

__________________ __________________
12 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 12 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Or. de

Изменение 68
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) С цел да се насърчи 
конкурентоспособността в сферата 
на услугите, органите, на които е 
поверена експлоатацията на 
услугите, следва надлежно да 
извършват възложените им дейности 
в съответствие с принципите на 
Съюза в областта на обществените 
поръчки.

Or. en

Изменение 69
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За да се избегне дублирането на 
задачи, да се осигури ефективното 
използване на настоящите 
структури и експертния им опит и за 
да се гарантира взаимодействие, 
Комисията следва да повери отделни 
аспекти от програмата „Коперник“ 
на агенциите и други органи на ЕС,
като например Европейската агенция 
за околната среда и Европейската 
агенция за глобалната навигационна 
спътникова система.

Or. en

Изменение 70
Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За трайното постигане на целите на 
програма „Коперник“ е необходимо да 
се координират дейностите на 
различните партньори, участващи в 
програмата, и да се развие, създаде и 
приведе в действие капацитет за 
предоставяне на услуги и извършване на 
наблюдения, който да отговаря на 
изискванията на ползвателите. Във 
връзка с това Комисията следва да бъде 
подпомагана от комитет с цел да се 
осигури координацията на вноските от 
Съюза, държавите членки и
междуправителствените агенции по 
програма „Коперник“, като се използва 
възможно най-пълноценно 
съществуващият капацитет и се 
набелязват пропуските, които трябва да 
бъдат преодолени на равнището на 
Съюза. Комитетът следва също да 

(19) За трайното постигане на целите на 
програма „Коперник“ е необходимо да 
се координират дейностите на 
различните партньори, участващи в 
програмата, и да се развие, създаде и 
приведе в действие капацитет за 
предоставяне на услуги и извършване на 
наблюдения, който да отговаря на 
изискванията на ползвателите. Във 
връзка с това Комисията следва да бъде 
подпомагана от комитет с цел да се 
осигури координацията на вноските от 
Съюза, държавите членки,
междуправителствените агенции и 
предприятията по програма 
„Коперник“, като се използва възможно 
най-пълноценно съществуващият 
капацитет и се набелязват пропуските, 
които трябва да бъдат преодолени на 
равнището на Съюза. Комитетът следва 
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подпомага Комисията при мониторинга 
на съгласуваното изпълнение на 
програма „Коперник“.

също да подпомага Комисията при 
мониторинга на съгласуваното 
изпълнение на програма „Коперник“.

Or. fr

Обосновка

Засилването на активната роля на предприятията вече е факт в предложенията, 
внесени от докладчика и се подкрепя в целия текст.

Изменение 71
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За трайното постигане на целите на 
програма „Коперник“ е необходимо да 
се координират дейностите на 
различните партньори, участващи в 
програмата, и да се развие, създаде и 
приведе в действие капацитет за 
предоставяне на услуги и извършване на 
наблюдения, който да отговаря на 
изискванията на ползвателите. Във 
връзка с това Комисията следва да бъде 
подпомагана от комитет с цел да се 
осигури координацията на вноските от 
Съюза, държавите членки и 
междуправителствените агенции по 
програма „Коперник“, като се използва 
възможно най-пълноценно 
съществуващият капацитет и се 
набелязват пропуските, които трябва да 
бъдат преодолени на равнището на 
Съюза. Комитетът следва също да 
подпомага Комисията при мониторинга 
на съгласуваното изпълнение на 
програма „Коперник“.

(19) За трайното постигане на целите на 
програма „Коперник“ е необходимо да 
се координират дейностите на 
различните партньори, участващи в 
програмата, и да се развие, създаде и 
приведе в действие капацитет за 
предоставяне на услуги и извършване на 
наблюдения, който да отговаря на 
изискванията на ползвателите. Във 
връзка с това Комисията следва да бъде 
подпомагана от комитет с цел да се 
осигури координацията на вноските от 
Съюза, държавите членки, частният 
сектор и междуправителствените 
агенции по програма „Коперник“, като 
се използва възможно най-пълноценно 
съществуващият капацитет и се 
набелязват пропуските, които трябва да 
бъдат преодолени на равнището на 
Съюза. Комитетът следва също да 
подпомага Комисията при мониторинга 
на съгласуваното изпълнение на 
програма „Коперник“.

Or. en
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Изменение 72
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Програмата следва да се 
придържа към правилата на 
Общността за възлагане на 
обществени поръчки и нейна основна 
цел следва да бъде постигане на 
съотношение цена-качество, контрол 
върху разходите, смекчаване на
рисковете, повишаване на 
ефективността и намаляване на 
зависимостта от определени 
доставчици. Навсякъде в държавите 
членки следва да се цели 
осигуряването на свободен достъп и 
лоялна конкуренция по цялата 
промишлена верига на доставка, 
както и на равни възможности за 
участие на промишлеността на 
всички равнища, включително по-
специално на малките и средни 
предприятия (МСП) и неголемите 
системни интегратори. Следва да се 
избягва възможната злоупотреба с 
господстващо положение или 
дългосрочното разчитане на отделни 
доставчици, тъй като това ще 
оскъпи услугите и ще направи 
програмата неустойчива в 
дългосрочен план.

Or. en

Изменение 73
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 19б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Насърчаването на балансирано 
участие в промишлеността на всички 
равнища в държавите членки, като се 
избягва възможната злоупотреба с 
господстващо положение и 
дългосрочното разчитане на отделни 
доставчици, и възползването от 
предишни инвестиции в публичния 
сектор и натрупания промишлен 
опит и компетентност могат да 
бъдат постигнати чрез използването 
на подизпълнители от страна на 
участниците в обществените 
поръчки. При възможност поне 40 % 
от общата стойност на дейностите 
следва да се възлага на 
подизпълнители чрез обществени 
поръчки на различни нива.

Or. en

Изменение 74
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Когато достъпът до данни или 
информация, получавани по програма 
„Коперник“ или от трети страни, или 
използването на такива данни и 
информация може да застраши 
сигурността на Съюза и на неговите 
държави членки или да представлява 
заплаха за техните външни 
отношения, Комисията следва да 
въведе ограничения по отношение на 
наличието на такива данни и 
информация или по отношение на 
предоставените лицензи.

(22) Когато достъпът до данни или 
информация, получавани по програма 
„Коперник“, или използването на такива 
данни и информация може да застраши 
сигурността на Съюза и на неговите 
държави членки, Комисията следва да 
въведе ограничения по отношение на 
наличието на такива данни и 
информация или по отношение на 
предоставените лицензи.
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Or. en

Изменение 75
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се повиши стойността на 
програма „Коперник“ от гледна точка на 
ползвателите Комисията следва да бъде 
подпомагана от представители на 
междинните и крайните ползватели, от 
експерти от държавите членки, 
включително експерти от съответните 
национални агенции, или от независими 
експерти.

(25) С цел да се повиши стойността на 
програма „Коперник“ от гледна точка на 
ползвателите Комисията следва да бъде 
подпомагана от специален орган 
(„Форум на ползвателите“), който да 
обединява представители на 
междинните и крайните ползватели, от 
експерти от държавите членки, 
включително експерти от съответните 
национални агенции, и от независими 
експерти. Други имащи отношение 
заинтересовани лица могат да бъдат 
поканени като наблюдатели.

Or. en

Изменение 76
Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се вземат предвид 
възможни рискове, свързани със 
сигурността, както и ширината на 
честотната лента и други ограничения 
от техническо естество, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка със: изискванията относно 

(28) С цел да се вземат предвид 
възможни рискове, свързани със 
сигурността, както и ширината на 
честотната лента и други ограничения 
от техническо естество, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка със: изискванията относно 
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данните, необходими за оперативните 
услуги; условията и процедурите във 
връзка с достъпа до данни и 
информация по програма „Коперник“, с 
тяхната регистрация и ползване; 
условията и процедурите за предаване и 
използване на спътникови данни, 
предавани до станции за приемане, 
които не са част от програма 
„Коперник“, както и за архивирането на 
данни и информация по програма 
„Коперник“; специалните технически 
критерии, необходими с цел да се 
предотврати нарушаването на дейността 
на системата за данни и информация по 
програма „Коперник“, и критериите за 
ограничаване на разпространението на 
данни и информация по програма 
„Коперник“ поради противоречащи си 
права или с оглед на интересите в 
областта на сигурността, както и 
критериите за извършване на оценката с 
оглед на сигурността. От особена 
важност е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

данните, необходими за оперативните 
услуги; условията и процедурите във 
връзка с достъпа до данни и 
информация по програма „Коперник“, с 
тяхната регистрация и ползване; 
условията и процедурите за предаване и 
използване на спътникови данни, 
предавани до станции за приемане, 
които не са част от програма 
„Коперник“, както и за архивирането на 
данни и информация по програма 
„Коперник“; специалните технически 
критерии, необходими с цел да се 
предотврати нарушаването на дейността 
на системата за данни и информация по 
програма „Коперник“, и критериите за 
ограничаване на разпространението на 
данни и информация по програма 
„Коперник“ поради противоречащи си 
права или с оглед на интересите в 
областта на сигурността, както и 
критериите за извършване на оценката с 
оглед на сигурността. От особена 
важност е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно равнище и на равнище на 
представители на потребителите и 
на промишлеността. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. fr

Обосновка

Активното, справедливо и възможно най-ранно участие на всички участници във 
веригата на производство и на потребителите на данни и информация, е от основно 
значение за доброто функциониране на програмата.

Изменение 77
Амелия Андерсдотер
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) опазване на околната среда и 
осигуряване на подкрепа за 
гражданската защита и усилията в 
областта на сигурността;

а) опазване на околната среда и 
осигуряване на подкрепа за 
гражданската защита и усилията в 
областта на безопасността;

Or. en

Изменение 78
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оказване на подкрепа за стратегията 
за растеж „Европа 2020“ чрез 
допринасяне за постигането на целите за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж; по-специално, оказване на 
принос за икономическата стабилност и 
растеж чрез насърчаване на търговските 
приложения.

б) оказване на подкрепа за стратегията 
за растеж „Европа 2020“ чрез 
допринасяне за постигането на целите за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж; по-специално, оказване на 
принос за икономическата стабилност и 
растеж чрез насърчаване на свободния 
обмен на данни и търговските 
приложения;

Or. en

Изменение 79
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на развитието на
силна, балансирана и 
конкурентоспособна промишленост 
за космически наблюдения и свързани 
в тях услуги в ЕС, и увеличаване на 
възможностите пред европейските 
дружества да развиват и 
предоставят новаторски системи и 
услуги за наблюдение на Земята.

Or. en

Изменение 80
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на развитието на 
силна и конкурентоспособна 
европейска космическа промишленост 
и повишаване на възможностите 
европейските предприятия да 
развиват и предоставят новаторски 
системи и услуги за наблюдение на 
Земята;

Or. en

Изменение 81
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на развитието на 
силна и конкурентоспособна 
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европейска космическа промишленост 
и повишаване на възможностите 
европейските предприятия да 
развиват и предоставят новаторски 
системи и услуги за наблюдение на 
Земята;

Or. en

Обосновка

С изменението се подчертават промишлените цели на програмата, съществените 
ползи от инвестицията, ръководена от изискванията за мониторинг на околната 
среда.

Изменение 82
Тереса Риера Мадурей, Хосефа Андрес Бареа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) полагане на основите за 
развитието на конкурентна 
космическа промишленост и услуги в 
целия Съюз;

Or. es

Изменение 83
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) гарантиране на автономен достъп 
до знания за околната среда, ключови 
технологии за наблюдение на Земята 
и геоинформационни услуги, като по 
този начин се дава възможност на 
Европа да взема независими решения и 
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действия;

Or. en

Изменение 84
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) гарантиране на автономен достъп 
до знания за околната среда, ключови 
технологии за наблюдение на Земята 
и геоинформационни услуги, като по 
този начин се дава възможност на 
Европа да взема независими решения и 
действия.

Or. en

Изменение 85
Норберт Гланте

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Първичните данни и информация, 
получавани от космически наблюдения, 
както и от налични in situ данни („данни 
и информация по програма 
„Коперник“), са точни и надеждни, 
предоставят се въз основа на подход, 
основаващ се на дългосрочност и 
устойчивост, и отговарят на 
изискванията на общностите на 
ползватели на програма „Коперник“. 
Достъпът до тези данни е пълен, 
свободен и безплатен, при спазване на 
условията, определени в настоящия 
регламент или въз основа на него.

2. Първичните данни и информация, 
получавани от космически наблюдения, 
както и от налични in situ данни („данни 
и информация по програма 
„Коперник“), са точни и надеждни, 
предоставят се въз основа на подход, 
основаващ се на дълготрайност и 
непрекъснатост, и отговарят на 
изискванията на общностите на 
ползватели на програма „Коперник“. 
Достъпът до тези данни е пълен, 
свободен и безплатен, при спазване на 
условията, определени в настоящия 
регламент или въз основа на него.
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Or. de

Обосновка

Уточняване.

Изменение 86
Норберт Гланте

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1.

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1. Тук се включват преди 
всичко органи, университети и 
научноизследователски организации, 
промишленият сектор надолу по 
веригата, по-специално МСП, както и 
клиенти в отрасли надолу по 
веригата.

Or. de

Обосновка

Уточняване на различните групи от ползватели.

Изменение 87
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1.

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1; научни сътрудници; 
университети или други 
научноизследователски организации; 
търговски и частни ползватели; 
всички други трети лица.

Or. en

Изменение 88
Анри Вебер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1.

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1, както и университетите 
и всяка друга научноизследователска 
организация, търговските и частните 
ползватели, и всички други
заинтересовани лица.

Or. fr
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Изменение 89
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1.

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1. Обществените научни и 
образователни организации могат да 
бъдат включени в общностите на 
ползватели след предварително 
индивидуално одобрение.

Or. en

Изменение 90
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
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областите, посочени в член 4, 
параграф 1.

областите, посочени в член 4, 
параграф 1, университети и други 
научноизследователски институти,
търговски и частни ползватели и
всички други трети лица.

Or. en

Обосновка

Данните и услугите по програма „Коперник“ могат да се използват от 
университетите и научноизследователските институти, а също и от частните 
стопански предприятия с цел предоставянето на услуги надолу по веригата. 
Съответно от съществено значение е потребностите на частния сектор и на 
научноизследователските институти да бъдат взети под внимание при определянето 
на технически спецификации и изисквания по отношение на данните и услугите. 
Следователно от изключително значение е научноизследователските институти, 
университетите и търговските ползватели да бъдат включени в общността на 
ползвателите на програма „Коперник“.

Изменение 91
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1.

3. За целите на параграф 2 общностите 
на ползватели на програма „Коперник“ 
включват европейските органи на 
национално, регионално или местно 
равнище, на които е възложено 
определянето, изпълнението, 
осигуряването на изпълнението или 
осъществяването на мониторинг на 
обществена услуга или на политика в 
областите, посочени в член 4, 
параграф 1, научни сътрудници, 
университети или други 
научноизследователски организации, 
както и търговски и частни 
ползватели;

Or. en
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Обосновка

ЕС очаква, че данните и услугите по програма „Коперник“ ще бъдат използвани от 
промишлеността и СМП за разработване на услуги надолу по веригата с висока 
стойност. Поради това от жизненоважно значение е техните потребности да 
бъдат взети под внимание при определянето на техническите изисквания за данните 
и услугите.

Изменение 92
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данните и информацията, 
предоставени на разположение съгласно 
съответните изисквания за нивото на 
предоставяне на обслужване в областта 
на околната среда, гражданската защита 
и сигурността;

а) данните и информацията, 
предоставени на разположение съгласно 
съответните изисквания за нивото на 
предоставяне на обслужване в областта 
на околната среда, гражданската защита 
и безопасността;

Or. en

Изменение 93
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) завършването на космическата 
инфраструктура по отношение на 
разположените спътници и 
получените от тях данни;

Or. en
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Изменение 94
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) използването на данните и 
информацията по програма 
„Коперник“ от институции и органи 
на Съюза, национални, регионални и 
местни органи, 
научноизследователски организации, 
международни организации и частни 
правни субекти, степента на 
използване от ползвателите и 
тяхната удовлетвореност, както и 
ползите, предоставени на 
гражданите на Съюза;

Or. en

Изменение 95
Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) развиване на конкурентоспособна 
европейска космическа индустрия и 
силно партньорство с 
предприятията в космическия сектор 
в служба на иновацията, заетостта 
и растежа;

Or. fr

Обосновка

Това изменение повтаря целта, формулирана от докладчика, като я задълбочава, за да 
се наблегне на партньорството и заетостта.
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Изменение 96
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) завършването на космическата 
инфраструктура по отношение на 
разположените спътници и 
получените от тях данни, като се 
отчита наличният бюджет.

Or. en

Обосновка

Тъй като обхватът на „космическата инфраструктура“ не е определен в Регламента,
ще е трудно да се оцени „завършването“; в допълнение необходимият бюджет 
съгласно дългосрочния сценарий, изготвен от ЕКА, е намален и на обществеността не 
е предоставена преразгледан вариант, който отразява намаляването на бюджета.

Изменение 97
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програма „Коперник“ осигурява 
устойчив и надежден достъп до 
космически наблюдения, осъществявани 
чрез самостоятелния капацитет на 
Съюза за наблюдение на Земята, и се 
основава на съществуващите активи и 
капацитет, като при необходимост ги 
допълва. Постигането на тази цел ще се 
измерва чрез степента на привеждане в 
действие на космическата 
инфраструктура — разположените 
спътници и изготвените от тях данни.

2. Програма „Коперник“ осигурява 
устойчив и надежден достъп до 
космически наблюдения, осъществявани 
чрез самостоятелния капацитет на 
Съюза за наблюдение на Земята със 
съгласувани технически разпоредби, и 
се основава на съществуващите и 
бъдещите активи и капацитет, като при 
необходимост ги допълва. Постигането 
на тази цел ще се измерва чрез степента 
на привеждане в действие на 
космическата инфраструктура —
разположените спътници и изготвените 
от тях данни.
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Or. en

Изменение 98
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, Тереса 
Риера Мадурей, Кристина Гутиерес-Кортинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Не се дава приоритет на никоя от 
тази услуги. Услугите се извършват 
съгласно принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
като се зачитат изцяло 
съществуващите национални 
мандати. Следователно те са 
децентрализирани, осъществими и 
рентабилни, а когато е целесъобразно, 
те интегрират на европейско 
равнище съществуващите 
космически, in situ (наземни) и 
референтни данни и капацитет в 
държавите членки, като по този 
начин се избягва дублирането.

Or. en

Изменение 99
Хану Такула, Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услугата за мониторинг на морската 
среда предоставя информация относно 
физическото състояние и динамиката на 
океанските и морските екосистеми на 
равнището на световния океан и на 
европейските регионални области;

б) услугата за мониторинг на морската 
среда предоставя информация относно 
физическото състояние и динамиката на 
океанските и морските екосистеми на 
равнището на световния океан, 
полюсите и на европейските 
регионални области;
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Or. en

Изменение 100
Хану Такула, Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услугата за мониторинг на земната 
повърхност предоставя информация в 
подкрепа на мониторинга на околната 
среда на световно и местно равнище по 
отношение на биологичното 
разнообразие, почвата, водите, горите и 
природните ресурси, както и в подкрепа 
на общото изпълнение на политиките в 
областта на околната среда, селското 
стопанство, развитието, енергетиката, 
градоустройството, инфраструктурата и 
транспорта;

в) услугата за мониторинг на земната 
повърхност предоставя информация в 
подкрепа на мониторинга на околната 
среда на световно и местно равнище по 
отношение на биологичното 
разнообразие, почвата, водите, 
криосферата, горите и природните 
ресурси, както и в подкрепа на общото 
изпълнение на политиките в областта на 
околната среда, селското стопанство, 
развитието, енергетиката, 
градоустройството, инфраструктурата и 
транспорта;

Or. en

Изменение 101
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията приема, определя и 
актуализира според необходимостта 
дългосрочен план, включително 
подробни технически портфейли за 
услугите по член 4, параграф 1, които 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 20, параграф 3. След 
като комитетът приеме дългосрочен 
план, Комисията го използва по 
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целесъобразност като основа за 
вноските в съответствие с нейната 
годишна работна програма.

Or. en

Изменение 102
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1 — встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Космическият компонент на програма 
„Коперник“ осигурява космически 
наблюдения за постигане на целите, 
посочени в членове 2 и 3, които са 
насочени преди всичко към 
оперативните услуги, посочени в член 4, 
точка 1. Космическият компонент на 
програма „Коперник“ включва следните 
дейности:

Космическият компонент на програма 
„Коперник“ осигурява космически 
наблюдения за постигане на целите, 
посочени в членове 2 и 3, които са 
насочени преди всичко към 
оперативните услуги, посочени в член 4, 
точка 1. Европейската агенция за 
ГНСС участва в изготвянето на 
космическия компонент и 
предоставянето на свързани с тях 
услуги. Космическият компонент на 
програма „Коперник“ включва следните 
дейности:

Or. en

Изменение 103
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– експлоатация на космическата 
инфраструктура на програма 
„Коперник“, включително определяне 
на задачите на спътниците; мониторинг 
и контрол на спътниците; приемане, 
обработване, архивиране и 

– приключване, поддръжка и 
функциониране на специални мисии по
програма „Коперник“, включително 
определяне на задачите на спътниците; 
мониторинг и контрол на спътниците; 
приемане, обработване, архивиране и 
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разпространение на данни и постоянно 
калибриране и валидиране;

разпространение на данни и постоянно 
калибриране и валидиране;

Or. en

Изменение 104
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– експлоатация на космическата 
инфраструктура на програма 
„Коперник“, включително определяне 
на задачите на спътниците; мониторинг 
и контрол на спътниците; приемане, 
обработване, архивиране и 
разпространение на данни и постоянно 
калибриране и валидиране;

– приключване, поддръжка и 
функциониране на специални мисии по
програма „Коперник“, включително 
определяне на задачите на спътниците; 
мониторинг и контрол на спътниците; 
приемане, обработване, архивиране и 
разпространение на данни и постоянно 
калибриране и валидиране;

Or. en

Изменение 105
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– осигуряване, архивиране и 
разпространение на данни от
космически мисии, осъществявани от 
трети страни, в допълнение към
данни от космическата 
инфраструктура на програма
„Коперник“;

– осигуряване, архивиране и 
разпространение на допринасящи
данни от мисии, в допълнение към
данните от специалните мисии по
програма „Коперник“;

Or. en
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Изменение 106
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - буква б) - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– установяване на пропуските в 
наблюдението и изготвяне на 
спецификации за нови космически 
мисии въз основа на изискванията на 
ползвателите;

– установяване на пропуските в 
наблюдението и изготвяне на 
спецификации за нови космически 
мисии въз основа на изискванията на 
ползвателите и съществуващата или 
планираната космическа 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 107
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - буква б) - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– установяване на пропуските в 
наблюдението и изготвяне на 
спецификации за нови космически 
мисии въз основа на изискванията на 
ползвателите;

– установяване на пропуските в 
наблюдението и изготвяне на 
спецификации за нови космически 
мисии въз основа на утвърдените 
изисквания на ползвателите;

Or. en

Обосновка

Изискванията на ползвателите следва да са конкретни и ясни, и следователно следва 
да бъдат утвърдени с официална процедура, установена от Европейската комисия 
преди предоставянето им на ЕКА.

Изменение 108
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - буква б) - тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– осъществяване на развойна дейност, 
насочена към модернизиране и 
допълване на космическия компонент 
на програма „Коперник“, в това число 
проектиране и възлагане на обществени 
поръчки за нови елементи на 
космическата инфраструктура;

– осъществяване на развойна дейност, 
насочена към модернизиране и 
допълване на космическия компонент 
на програма „Коперник“, в това число 
проектиране и възлагане на обществени 
поръчки за нови усъвършенствани 
елементи на космическата 
инфраструктура, които ще бъдат 
приведени в действие от 2025 г.;

Or. en

Изменение 109
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - буква б) - тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– осъществяване на развойна дейност, 
насочена към модернизиране и 
допълване на космическия компонент 
на програма „Коперник“, в това число 
проектиране и възлагане на обществени 
поръчки за нови елементи на 
космическата инфраструктура;

– осъществяване на развойна дейност, 
насочена към модернизиране и 
допълване на космическия компонент 
на програма „Коперник“, в това число 
проектиране и възлагане на обществени 
поръчки за нови елементи на 
космическата инфраструктура, които 
ще влязат в употреба от 2025 г.;

Or. en

Изменение 110
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) принос за защитата на спътниците 
срещу риск от сблъсък.

в) принос за защитата на спътниците 
срещу риск от сблъсък чрез 
изпълнението на Решение (XXX) на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на програма за подкрепа 
на космическото наблюдение и 
проследяване.

Or. en

Изменение 111
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията приема работна програма в 
съответствие с член 84 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012. Този акт за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 20, параграф 3 от настоящия 
регламент.

Комисията приема също така работна 
програма в съответствие с член 84 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 
Този акт за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 20, 
параграф 3 от настоящия регламент. 
Освен това Комисията приема и 
поддържа дългосрочен план.

Or. en

Изменение 112
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията носи цялостната 
отговорност за програмата. Тя 
определя приоритетите и целите на 

1. Комисията носи цялостната 
отговорност за програма „Коперник“. 
Тя определя приоритетите и целите на 
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програмата и упражнява надзор на 
изпълнението ѝ, по-специално по 
отношение на разходите, графика и 
резултатите. 

програмата и упражнява надзор на 
изпълнението й, по-специално по 
отношение на разходите, графика и 
резултатите, както и предоставя на 
държавите членки и на Европейския 
парламент цялата съответна 
информация, свързана с програмата, 
чрез годишен доклад за резултатите 
от изпълнението. Тя гарантира 
интересите на Съвета в областта на 
сигурността в съответствие с член 
16.

Or. en

Изменение 113
Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията носи цялостната 
отговорност за програмата. Тя определя 
приоритетите и целите на програмата и 
упражнява надзор на изпълнението ѝ. 
по-специално по отношение на 
разходите, графика и резултатите.

1. Комисията носи цялостната 
отговорност за програмата. Тя определя 
приоритетите и целите на програмата, в 
сътрудничество с всички 
представители на потребителите и 
на промишлеността и упражнява 
надзор на изпълнението й. по-специално 
по отношение на разходите, графика и 
резултатите.

Or. fr

Обосновка

Активното, справедливо и възможно най-ранно участие на всички участници във 
веригата на производство и на потребителите на данни и информация, е от основно 
значение за доброто функциониране на програмата.

Изменение 114
Йенс Роде
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията координира вноските от 
държавите членки, предназначени за 
оперативното предоставяне на услугите 
и за необходимото за тази цел 
дългосрочно наличие на данни, 
получавани от наблюдателната
инфраструктура.

3. Комисията координира вноските от 
държавите членки, предназначени за 
оперативното предоставяне на услугите 
и за необходимото за тази цел 
дългосрочно наличие на данни, 
получавани от обществената и 
частната наблюдателна
инфраструктура, необходима за 
предоставянето на съществуващи и 
бъдещи услуги, като се установява и 
привежда в действие многогодишен 
план за възлагане на обществени 
поръчки, и на всеки един от 
различните класове решения се 
отпуска фиксиран дял от общия 
бюджет, заделен за мисиите с принос, 
и се поддържа конкурентна среда във 
всеки един клас.

Or. en

Изменение 115
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията поддържа 
продължаващото развитие на 
услугите по програма „Коперник“. На 
европейската агенция за ГНСС се 
поверява координацията при 
разработването на тези услуги.

Or. en
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Изменение 116
Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията следи за прозрачното и 
редовно участие на ползвателите и за 
провеждане на консултации с тях за 
установяване на изискванията им на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище.

5. Комисията следи за прозрачното и 
редовно участие на ползвателите и за 
провеждане на консултации с тях и с 
всички заинтересовани страни за 
установяване на изискванията им на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище.

Or. fr

Обосновка

Активното, справедливо и възможно най-ранно участие на всички участници във 
веригата на производство и на потребителите на данни и информация, е от основно 
значение за доброто функциониране на програмата.

Изменение 117
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията своевременно 
предоставя на Европейския 
парламент и на държавите членки 
цялата имаща отношение 
информация относно програмата, по-
специално по отношение на 
управлението на риска, общия размер 
на разходите, годишните оперативни 
разходи за всеки съществен елемент 
от инфраструктурата на програма 
„Коперник“, графика, резултатите и 
информацията, свързана с 
обществените поръчки. Тази 
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информация следва бъде достъпна за 
комитета по програма „Коперник“.

Or. en

Изменение 118
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията своевременно 
предоставя на Европейския 
парламент и на държавите членки 
цялата имаща отношение 
информация относно програмата, по-
специално по отношение на 
управлението на риска, разходите, 
графика и резултатите.

Or. en

Изменение 119
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията гарантира, че 
вноските на частния сектор за 
постигане на общите цели на 
програма „Коперник“ са изцяло взети 
под внимание.

Or. en

Изменение 120
Йенс Роде
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Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Роля на Европейската космическа 
агенция
1. В съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в) от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 Комисията 
сключва споразумение за делегиране с 
Европейската космическа агенция 
(ЕКА) за установяване на общите 
условия за възлагане на задачи от 
Комисията на ЕКА по отношение на:
а) проектирането, разработването и 
доставянето на системния 
космически компонент на програма 
„Коперник“;
б) определянето на системната 
архитектура на космическия 
компонент въз основа на 
изискванията на ползвателите;
в) управлението на поверените 
средства;
г) процедурите за мониторинг и 
контрол;
д) организацията на процедурата по 
възлагане на обществени поръчки за 
дейности по специални мисии на 
подходящ субект, с изключение на 
мисиите, управлявани от Eumetsat.
В съответствие с член 60 от 
Финансовия регламент (ЕС, 
EURATOM) № 966/2012, по отношение 
на разработването на космическия 
компонент на програма „Коперник“ 
ЕКА играе ролята на възложител с 
правомощия да взема решения във 
връзка с изпълнението и 
съгласуването на задачи по възлагане 
на обществени поръчки, делегирани на 
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агенцията.
Това споразумение за делегиране се 
отнася до Комитета по програма 
„Коперник“ за консултация и се 
представя на Европейския парламент.
ЕКА предоставя на Комисията 
систематична информация за 
плановете, разходите и графиците, 
като посочва корективните 
действия, които трябва да бъдат 
предприети в случай на 
несъответствие между планираните 
бюджети, изпълнение и график.

Or. en

Обосновка

Експлоатацията на спътниците не е основна задача на ЕКА, по-скоро това би 
следвало да бъде научноизследователската и развойната дейност. Предаването, след 
преходен период, на експлоатацията на спътниците в частния сектор не само 
облекчава агенцията, но и гарантира по-рентабилно функциониране, в което 
промишлеността има по-добра възможност да предоставя поне отделни части от 
програма „Коперник“. Поради това не следва да се изключва конкуренцията в 
областта на тяхната експлоатация (с изключение на собствените спътници на 
Eumetsat). По отношение на делегирането на правата на възложител на ЕКА, 
извлечените от програма „Галилео“ поуки са, че в отсъствието на такова делегиране 
на ЕКА съществува риск за създаване на две нива на управление, дублиране на 
вземаните решения и объркване при формиране на отношенията с промишлеността и 
други трети страни. Това положение може да доведе до закъснения в програмата и
следва да се избягва.

Изменение 121
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Роля на Европейската космическа 
агенция
1. В съответствие с член 58, 
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параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
Комисията сключва с Европейската 
космическа агенция (ЕКА) 
споразумение за делегиране, в което, 
наред с другото, се установяват 
следните общи условия за възлагане на 
задачи от Комисията на ЕКА по 
отношение на:
а) проектирането, разработването и 
доставянето на системния 
космически компонент на програма 
„Коперник“;
б) определянето на системната 
архитектура на космическия 
компонент въз основа на 
изискванията на ползвателите;
в) управлението на поверените 
средства;
г) процедурите за мониторинг и 
контрол;
д) подготовката за предаване на 
управлението на спътниците 
„Сентинел“ след подходящ преходен 
период и с изключение на 
управляваните от Европейската 
организация за разработване на 
метеорологични спътници 
(EUMETSAT) спътници „Сентинел“ 
на компетентен и икономически 
ефективен оператор.
В съответствие с член 60 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
по отношение на разработването на 
космическия компонент на програма 
„Коперник“ ЕКА играе роля на 
възложител с правомощия да взема 
решения във връзка с изпълнението и 
координирането на задачите по 
възлагане на обществени поръчки, 
делегирани на организацията.
Споразумението за делегиране се 
предава на Комитета по програма 
„Коперник“ за консултация и се 
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представя на Европейския парламент.
ЕКА предоставя на Комисията 
систематична информация за 
плановете, разходите и графиците, 
като посочва корективните 
действия, които трябва да бъдат 
предприети в случай на 
несъответствие между планираните 
бюджети, изпълнение и график.

Or. de

Обосновка

След съответен преходен период управлението на спътниците „Сентинел“ не следва 
да бъде основна задача на ЕКА като научноизследователска организация.

Изменение 122
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 12– параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да възложи изцяло 
или отчасти изпълнението на задачите, 
описани в член 4, на компетентни 
органи на Съюза, когато това е 
надлежно обосновано поради особеното 
естество на действието и специфичния 
експертен опит на органа на Съюза. 
Сред тези органи са:

1. Комисията може да възложи изцяло 
или отчасти изпълнението на задачите, 
описани в член 4, на компетентни 
органи на Съюза, когато това е 
надлежно обосновано поради особеното 
естество на действието и специфичния 
експертен опит, мандат, 
функциониране и управленски 
капацитет. Сред тези органи са:

Or. en

Изменение 123
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 12– параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да възложи изцяло 
или отчасти изпълнението на задачите, 
описани в член 4, на компетентни 
органи на Съюза, когато това е 
надлежно обосновано поради особеното 
естество на действието и специфичния 
експертен опит на органа на Съюза. 
Сред тези органи са:

1. Комисията може да възложи изцяло 
или отчасти координацията на
изпълнението на задачите, описани в 
член 4, на компетентни органи на Съюза
и европейски организации, когато това 
е надлежно обосновано поради 
особеното естество на действието и 
специфичния експертен опит на органа 
на Съюза. Сред тези органи и 
организации са:

Or. en

Изменение 124
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Европейски център за 
средносрочна прогноза за времето 
(ECMWF);

Or. en

Изменение 125
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Европейска агенция за ГНСС 
(GSA);

Or. en
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Изменение 126
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Европейска агенция за ГНСС 
(GSA);

Or. en

Обосновка

GSA има доказан опит и на нея следва да бъдат поверени някои управленски задачи. 
Това може да окаже положително въздействие на бюджета на ЕС. Данните за 
позициониране („Галилео“) ще се използват съвместно с тематична информация, 
основана на входящи данни за наблюдение на Земята („Коперник“). При 
разработването на приложения и услуги по програмите следва да се установи тясно 
сътрудничество, координация. Синергии могат да се търсят в областта на 
сигурността, упълномощаването на потребители, обществените отношения, 
маркетинга и т.н.

Изменение 127
Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При избора на орган на Съюза се 
взема предвид икономическата 
ефективност от възлагането на тези 
задачи и отражението върху 
управленската структура на органа, 
както и върху неговите финансови и 
човешки ресурси.

2. При избора на орган на Съюза се 
взема предвид състоянието на пазара 
и икономическата ефективност от 
възлагането на тези задачи и 
отражението върху управленската 
структура на органа, както и върху 
неговите финансови и човешки ресурси.

Or. fr
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Обосновка

От значение е обществената политика да се не замества от частната инициатива, 
когато тя съществува и да се гарантира тясно сътрудничество с предприятията, 
намиращи се на съответния пазар на европейско равнище.

Изменение 128
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, Тереса 
Риера Мадурей, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Тези органи на Съюза осигуряват 
достъп на конкуренцията до 
поверените им дейности в 
съответствие с принципите за 
възлагане на обществени поръчки.

Or. en

Изменение 129
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, Тереса 
Риера Мадурей, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Единствено органи на ЕС или 
международни организации могат да 
бъдат избирани за оператори на 
услуги.

Or. en

Изменение 130
Анри Вебер
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да възложи изцяло 
или отчасти оперативните задачи в 
рамките на космическия компонент, 
описани в член 5, буква а), на ЕКА и на 
Европейската организация за 
разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT).

5. Комисията може да възложи изцяло 
или отчасти оперативните задачи в 
рамките на космическия компонент, 
описани в член 5, буква а), на ЕКА и на 
Европейската организация за 
разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT). Ролята на 
ЕКА се състои също в подготовка на 
преноса на операциите относно 
мисиите, посветени на програма 
„Коперник“ (тези, които не се 
ръководят от EUMETSAT) към 
съответните субекти, включително 
възлагане на дейности на частни 
външни изпълнители, за да се подобри 
използването на европейския 
бюджет.

Or. fr

Изменение 131
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да възложи изцяло 
или отчасти оперативните задачи в 
рамките на космическия компонент, 
описани в член 5, буква а), на ЕКА и на 
Европейската организация за 
разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT).

5. Комисията възлага изцяло или 
отчасти оперативните задачи в рамките 
на космическия компонент, описани в 
член 5, буква а), на ЕКА и на 
Европейската организация за 
разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT) съгласно 
съответния им експертен опит.

Or. en
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Изменение 132
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. До януари 2015 г. Европейската 
комисия, в сътрудничество с 
Европейския парламент и държавите 
членки, преценява каква роля би могла 
да поеме Европейската агенция за 
ГНСС (GSA) в тясно сътрудничество 
с центровете за високи научни 
постижения за наблюдението на 
земята при изпълнението на програма 
„Коперник“ в бъдеще.

Or. de

Изменение 133
Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните и информацията по програма 
„Коперник“ се предоставят изцяло, 
свободно и безплатно при спазване на 
следните ограничения:

1. Данните и информацията по програма 
„Коперник“ се предоставят изцяло, 
свободно и безплатно на всички 
участващи държави членки, при 
спешни ситуации и с цел подпомагане 
на развитието. Във всички други 
случаи се прилага политика на 
достъп, основана на защита на 
данните и на балансиран обмен. 
Другите ограничения по отношение на 
политиката за пълен, свободен и
безплатен достъп са:

Or. fr
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Обосновка

Това изменение повтаря изменението на докладчика като уточнява и преформулира 
обхвата на подхода, основан на реципрочността.

Изменение 134
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Данните и информацията по програма
„Коперник“ се предоставят изцяло, 
свободно и безплатно при спазване на 
следните ограничения:

Данните от специалните мисии и 
информацията по програма „Коперник“ 
се предоставят изцяло, свободно и 
безплатно при спазване на следните 
ограничения:

Or. en

Изменение 135
Анри Вебер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията ще пристъпи към 
разглеждане и анализ на 
въздействието на политиката 
относно данните върху европейския 
пазар на данни и услуги, които 
включват консултации с всички 
заинтересовани страни в максимален 
срок от две години след влизането в 
сила на настоящия регламент; това 
разглеждане ще може да доведе, в 
краен случай, до преразглеждане на 
политиката относно данните.

Or. fr
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Изменение 136
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Най-късно две години след 
влизането в сила на регламента 
Комисията извършва проверка и 
анализ на въздействието на тази 
политика относно данните върху 
европейския пазар на данни и услуги, 
включително допитване до всички 
заинтересовани страни. Тази 
проверка следва при необходимост да 
доведе до промяна на политиката 
относно данните.

Or. de

Обосновка

Понастоящем не могат да бъдат предвидени последиците от безплатното 
предоставяне на данни по програма „Коперник“. Поради това 2 години след влизането 
в сила на регламента следва да се направи оценка с възможности за изменения.

Изменение 137
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересите в областта на 
сигурността и външните отношения 
на Съюза или на неговите държави 
членки;

заличава се

Or. en
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Изменение 138
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересите в областта на сигурността 
и външните отношения на Съюза или 
на неговите държави членки;

в) интересите в областта на сигурността 
на Съюза или на неговите държави 
членки;

Or. en

Изменение 139
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Преглед на политиката за защита на 

данни
Не по-късно от 30 юни 2016 г. 
Комисията ще извърши, след 
консултация с всички заинтересовани 
страни, преглед на въздействието на  
политиката за защита на данни 
върху европейския пазар за данни и 
услуги. По целесъобразност прегледът 
може да доведе до преразглеждане на 
политиката за защита на данни.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се осъществява преглед на политиката за данни по 
силата на този регламент, за да се оцени какво ще бъде въздействието на 
политиката за данни върху пазара на данни от наблюдение на Земята.
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Изменение 140
Владимир Ремек

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Съществуващи права на достъп до 

данни
Зачитат се съществуващите права 
на достъп до данните по програма 
„Коперник“, които държавите 
участнички държат по космическия 
компонент на програма ГМОСС на 
ЕКА.

Or. en

Обосновка

Космическият компонент на програма ГМОСС се финансира съвместно от 
държавите — членки на ЕС и ЕКА. Регламентът прави необходимото за 
прехвърлянето на собствеността на активите, разработени по програмата, на ЕС. 
За да се гарантира, че държавите членки на ЕКА са съгласни да направят това, 
правата им върху данните следва да бъдат признати на територията на ЕС.

Изменение 141
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Изпълнението на аспектите, 
свързани със сигурността на 
специалната инфраструктура на 
програма „Коперник“, се поверява на 
европейската агенция за ГНСС. В 
други случаи изпълнението на 
аспектите, свързани със сигурността, 
по целесъобразност се поверяват на 
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агенцията.

Or. en

Изменение 142
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, 
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съюзът или специално определен 
орган или фонд е собственик на всички 
материални и нематериални активи, 
създадени или разработени в рамките на 
програма „Коперник“, при спазване,
когато това е целесъобразно, на 
споразумения, сключени с трети страни, 
по отношение на съществуващите права 
на собственост.

1. Съюзът или специално определен 
орган е собственик на всички 
материални и нематериални активи, 
създадени или разработени в рамките на 
програма „Коперник“, при спазване, 
когато това е целесъобразно, на 
споразумения, сключени с трети страни, 
по отношение на съществуващите права 
на собственост.

Or. en

Изменение 143
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане на Комисията Форум на ползвателите

Or. en

Изменение 144
Хану Такула, Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да се подпомага 
от представители на крайните 
ползватели, от независими експерти, 
по-специално по въпросите на 
сигурността, и от представители на 
съответните национални агенции, 
по-специално националните 
космически агенции, които да Й 
предоставят необходимите 
технически и научни експертни 
познания и обратна информация от 
ползвателите.

заличава се

Or. en

Изменение 145
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да се подпомага от 
представители на крайните ползватели, 
от независими експерти, по-специално 
по въпросите на сигурността, и от 
представители на съответните 
национални агенции, по-специално 
националните космически агенции, 
които да ѝ предоставят необходимите 
технически и научни експертни 
познания и обратна информация от 
ползвателите.

1. Комисията може да се подпомага от 
специален орган, „Форума на 
ползвателите“, който обединява
представители на междинните и
крайните ползватели, от независими 
експерти, по-специално по въпросите на 
сигурността, и представители на 
съответните национални агенции, по-
специално националните космически 
агенции, които да ѝ предоставят 
необходимите технически и научни 
експертни познания и обратна 
информация от ползвателите. Други 
заинтересовани страни могат да 
бъдат поканени в качеството на 
наблюдатели.

Or. en
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Изменение 146
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да се подпомага от 
представители на крайните ползватели, 
от независими експерти, по-специално 
по въпросите на сигурността, и от 
представители на съответните 
национални агенции, по-специално 
националните космически агенции, 
които да ѝ предоставят необходимите 
технически и научни експертни 
познания и обратна информация от 
ползвателите.

1. Комисията може да се подпомага от 
представители на обществени и 
частни крайни ползватели, от 
независими експерти, по-специално по 
въпросите на сигурността, от 
представители на промишлеността 
и от представители на съответните 
национални агенции, по-специално 
националните/регионалните
космически агенции или техните 
асоциации, които да й предоставят 
необходимите технически и научни 
експертни познания и обратна 
информация от ползвателите.

Or. en

Изменение 147
Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да се подпомага от 
представители на крайните ползватели, 
от независими експерти, по-специално 
по въпросите на сигурността, и от 
представители на съответните 
национални агенции, по-специално
националните космически агенции, 
които да ѝ предоставят необходимите 
технически и научни експертни 
познания и обратна информация от 
ползвателите.

1. Комисията може да се подпомага от 
представители на крайните ползватели и 
от всички заинтересовани лица, от
независими експерти, по-специално по 
въпросите на сигурността, и от 
представители на съответните 
национални агенции, по-специално 
националните космически агенции, 
които да ѝ предоставят необходимите 
технически и научни експертни 
познания и обратна информация от 
ползвателите.
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Or. fr

Обосновка

Активното, справедливо и възможно най-ранно участие на всички участници във 
веригата на производство и на потребителите на данни и информация, е от основно 
значение за доброто функциониране на програмата.

Изменение 148
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията председателства 
Форума на ползвателите и осигурява 
неговия секретариат. Форумът на 
ползвателите приема свой вътрешен 
правилник. Европейският парламент, 
Съветът и Комитета по програмата 
„Коперник“ биват информирани 
цялостно за неговата работа.

Or. en

Изменение 149
Хану Такула, Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. На Комисията може да съдейства 
експертна група („Форум на 
ползвателите“), която се състои от 
представители на ползвателите на 
данни по програма „Коперник“, по 
въпроси, свързани с 
идентифицирането, определянето и 
утвърждаването на изискванията на 
ползвателите и мониторинга на 
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удовлетвореността на ползвателите.

Or. en

Изменение 150
Хану Такула, Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. На Комисията може да 
съдействат независими експерти от 
различни области в обхвата на 
програма „Коперник“, широк кръг 
заинтересовани лица, включително 
представители на ползвателите на 
данни по програма „Коперник“, както 
и националните субекти, които 
отговарят за космическите 
изследвания, с цел да им бъдат 
предоставени технически и научни 
експертни познания и обратна връзка 
от ползвателите.

Or. en

Изменение 151
Хану Такула, Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – точка 1 в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Комитетът по програма 
„Коперник“ е изцяло информиран 
относно експертните консултации, 
получавани от Комисията.

Or. en
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Изменение 152
Пилар дел Кастильо Вера, Алехо Видал-Куадрас, Франсиско Соса Вагнер, Тереса 
Риера Мадурей, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a
Обществени поръчки

1. Комисията гарантира максимална 
честност, конкуренция и прозрачност 
в рамките на процедурите по 
възлагане на обществени поръчки и 
надлежно информира комитета по 
програма „Коперник“ относно 
резултата от процедурата.
2. Участниците в тръжна процедура 
предоставят дял от обществена 
поръчка, спечелена при конкурентни 
условия, на съответните нива на 
подизпълнение, по-специално на МСП, 
неголеми системни интегратори и 
нови участници:
а) освен ако това не е надлежно 
обосновано (например при 
стартиращи програми),
минималното ниво на подизпълнение 
не следва да бъде по-малко от 40 % от 
общата стойност на проекта;
б) бюджетът, разпределен за всяка 
дейност, е съразмерен с техническия 
обхват на дейността и размерът и 
броя на дейностите позволяват 
отворен достъп и лоялна 
конкуренция.
3. Предприемат се подходящи мерки 
(размер на работните пакети, 
продължителност на договора и 
въпроси, свързани с приемо-
предавателната дейност), за да се 
избегне злоупотреба с господстващо 
положение и зависимост от един-
единствен доставчик.
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4. Операторите на услугите (органи 
на Съюза, европейски или 
междуправителствени органи) 
осъществяват процедурата по 
възлагане на подизпълнители на 
дейностите, съставляващи услугата, 
като:
а) размерът и броят на дейностите 
позволяват отворен достъп и лоялна 
конкуренция, избягват се монополи и 
се гарантира оптимално равнище на 
гъвкавост в средносрочен и 
дългосрочен план;
б) след надлежна обосновка на всеки 
един работен пакет могат да ги 
извършат вътрешно, вместо да ги 
предоставят на външна конкуренция.

Or. en

Изменение 153
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комитетът по програма 
„Коперник“ може да провежда 
заседания в определен формат, на 
които да разглежда конкретни 
въпроси, по-специално въпросите на 
сигурността („Съвет по 
сигурността“), гледните точки на 
ключовите ползватели на програма 
„Коперник“ и въпросите, свързани със 
задачи, делегирани на или 
координирани с ЕКА по член 5 от 
настоящия регламент („Космически 
компонент“).
Комитетът по програма „Коперник“ 
може да реши да създаде експертни 
групи, назначени от държавите 
членки и Комисията, които да 
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разглеждат теми от Програмата, по-
специално тематични въпроси, 
свързани с услугите по член 4, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 154
Вики Форд

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 30 юни 2018 г.
Комисията изготвя доклад за оценка за 
постигането на целите по всички задачи, 
финансирани по програма „Коперник“, с 
оглед на техните резултати и 
въздействие, тяхната европейска 
добавена стойност и ефикасността при 
използването на ресурсите. По-
специално в оценката се разглежда 
актуалността на всички цели, както и 
приносът на предприетите мерки за 
постигане на целите, определени в 
членове 2 и 3.

1. Не по-късно от 1 януари 2017 г.
Комисията изготвя доклад за оценка за 
постигането на целите по всички задачи, 
финансирани по програма „Коперник“, с 
оглед на техните резултати и 
въздействие, тяхната европейска 
добавена стойност и ефикасността при 
използването на ресурсите. По-
специално в оценката се разглежда 
актуалността на всички цели, както и 
приносът на предприетите мерки за 
постигане на целите, определени в 
членове 2 и 3. Оценката включва 
анализ на въздействието на член 14 
върху европейския пазар за данни и 
услуги и по целесъобразност трябва да 
бъде придружена от предложения за 
изменение на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 155
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 30 юни 2018 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка за 
постигането на целите по всички задачи, 
финансирани по програма „Коперник“, с 
оглед на техните резултати и 
въздействие, тяхната европейска 
добавена стойност и ефикасността при 
използването на ресурсите. По-
специално в оценката се разглежда 
актуалността на всички цели, както и 
приносът на предприетите мерки за 
постигане на целите, определени в 
членове 2 и 3.

1. Не по-късно от 30 юни 2016 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка за 
постигането на целите по всички задачи, 
финансирани по програма „Коперник“, с 
оглед на техните резултати и 
въздействие, тяхната европейска 
добавена стойност и ефикасността при 
използването на ресурсите. По-
специално в оценката се разглежда 
актуалността на всички цели, както и 
приносът на предприетите мерки за 
постигане на целите, определени в 
членове 2 и 3.

Or. en

Изменение 156
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междинен доклад се представя не по-
късно от 30 юни 2016 г. Той съдържа 
точна оценка на възможния 
преразход

Or. en

Изменение 157
Норберт Гланте

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Освен това в доклада за оценка се 
анализира дали организационната 
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структура, обхватът на услугите, 
както и политиката относно 
данните и информацията по 
програма „Коперник“, са оптимални 
или трябва да бъдат адаптирани 
спрямо новите тенденции. В 
допълнение в доклада се анализира 
дали програмата е ефективна и 
ефикасна и е допринесла за 
постигането на посочените в 
членове 2 и 3 цели.

Or. de

Обосновка

С измененията на член 22 следва с участието на групите от ползватели своевременно 
преди края на многогодишната финансова рамка да се гарантира адаптирането и 
оптимизирането на програма „Коперник“, както и продължаването й.

Изменение 158
Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Най-късно до [две години след 
влизането в сила на текста], 
Комисията изготвя доклад за оценка 
на политиката относно данните и 
информацията на програма 
„Коперник“, относно резултатите и 
ползите от нея за цялата икономика 
и последиците от нея върху пазарите, 
с които е свързана програмата;

Or. fr

Обосновка

От значение е да се проследят последиците от новата политика относно данните и 
информация на програма „Коперник“, за да се оцени по-скоро въздействието й върху 
икономиката и европейската космическа индустрия.
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Изменение 159
Норберт Гланте

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Резултатите от доклада за оценка 
се включват в предложение на 
Комисията за регламент за 
преработване на настоящия 
регламент, което Комисията 
представя най-късно до 1 януари 
2020 г.

Or. de

Изменение 160
Норберт Гланте

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изготвя посочената в 
параграф 1 оценка в тясно 
сътрудничество с операторите и
общностите на ползватели на програма 
„Коперник“, като проучва 
ефективността и ефикасността на 
програма „Коперник“ и приноса ѝ за 
постигането на целите, посочени в 
членове 2 и 3. Комисията съобщава 
резултата от тази оценка на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на регионите.

2. Комисията изготвя посочената в 
параграфи 1 и 1а оценка в тясно 
сътрудничество с операторите и 
общностите на ползватели на програма 
„Коперник“. Комисията съобщава 
резултата от тази оценка на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на регионите.

Or. de



PE522.817v01-00 74/74 AM\1007961BG.doc

BG

Изменение 161
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. До две години след приемането на 
програма „Коперник“ се извършва 
междинен преглед на нейните данни и 
информационна политика, за да се 
оценят икономическите ползи от 
политиката.

Or. en


