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Изменение 17
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА
за изменение на Регламент (ЕО) № 
219/2007 за създаване на Съвместно 
предприятие за разработване на ново 
поколение Европейска система за 
управление на въздушното движение 
(SESAR) относно удължаването на 
срока на съществуване на Съвместното 
предприятие до 2024 г.

за изменение на Регламент (ЕО) № 
219/2007 за създаване на Съвместно 
предприятие за разработване на ново 
поколение Европейска система за 
управление на въздушното движение 
(SESAR) относно удължаването на 
срока на съществуване на Съвместното 
предприятие до 2020 г.

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Обосновка

Продължителността на СТИ следва да бъде съгласувана с продължителността на 
„Хоризонт 2020“ и бъдещите рамкови програми. Съкращаване на 
продължителността на SESAR също така дава възможност на Съвместното 
предприятие да се справи с намален бюджет, без да е необходимо да се преразгледат 
неговите планирани дейности.

Изменение 18
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета4a

(„Хоризонт 2020“) се цели да се окаже 
по-голямо въздействие върху 
научните изследвания и иновациите 
чрез обединяване на финансирането 
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по „Хоризонт 2020“ и средствата от 
частния сектор в рамките на 
публично-частни партньорства в 
ключови области, в които научните 
изследвания и иновациите могат да 
допринесат за по-общите цели за 
конкурентоспособност на Съюза, за 
привличане на частни инвестиции и 
за справяне със социалните 
предизвикателства. Тези 
партньорства следва да се основават 
на дългосрочни ангажименти, 
включително балансиран принос от 
всички партньори, да се отчитат за 
постигането на целите си и да бъдат 
съобразени със стратегическите цели 
на Съюза по отношение на научните 
изследвания, развойната дейности и 
иновациите. Управлението и 
функционирането на тези 
партньорства следва да бъдат 
открити, прозрачни, ефективни и 
ефикасни и да дават възможност за 
участие на широк кръг 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните области на 
тези партньорства. Участието на 
Съюза в тези партньорства може да 
бъде под формата на финансови 
вноски за съвместни предприятия, 
създадени въз основа на член 187 от 
Договора с Решение № 1982/2006/ЕО.
_________________
4a Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... за установяване на „Хоризонт 
2020“ — рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.) и за отмяна на Решение 
1982/2006/ЕО (ОВ L …)

Or. en

Обосновка

Това добавяне подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие по 
време на преговорите за „Хоризонт 2020“ по отношение на СТИ, и очакваните 
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резултати.

Изменение 19
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съвместното предприятие изпълнява 
критериите за публично-частни 
партньорства, създадени съгласно
Решение (ЕС) №.../2013 на Съвета от... 
2013 г. за създаване на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 
2020“ (2014—2020 г.)16 („специфичната 
програма „Хоризонт 2020“).

(7) Съвместното предприятие изпълнява 
критериите за публично-частни 
партньорства, създадени в 
съответствие с „Хоризонт 2020“ и
Решение (ЕС) №.../2013 на Съвета от... 
2013 г. за създаване на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 
2020“ (2014—2020 г.)16 („специфичната 
програма „Хоризонт 2020“), и поради 
това следва да бъде предоставена 
допълнителна подкрепа на 
съвместните предприятия, учредени 
съгласно Решение № 1982/2006/EО в 
съответствие с условията, уточнени 
в Решение (ЕС) № [...]/2013.

__________________ __________________
16 ОВ... [специфична програма 
„Хоризонт 2020“]

16 Решение (ЕС) № .../2013 на Съвета 
от ... 2013 г. за създаване на 
специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ 
(2014—2020 г.) (OВ L...)

Or. en

Обосновка

Следва да се включи позоваване не само на специфичната програма, а и на рамковата 
програма, което е важно за изрично посочване на съответствието с член 19 от 
рамковата програма и заявените там принципи.

Изменение 20
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С цел да се увеличи 
прозрачността и да се подобри 
управлението на разпределените 
ресурси, Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета многогодишна работна 
програма за Съвместното 
предприятие в началото на новата 
финансова рамка на Съюза за периода 
2014 – 2020 г. Тази преработена 
многогодишна работна програма 
следва да съдържа подробна 
информация относно всички 
планирани дейности, сроковете и 
разходите на Съвместното 
предприятие до 2020 г. и след това.

Or. en

Изменение 21
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Придобитият опит от действието на 
съвместното предприятие като орган на 
Съюза по смисъла на член 185 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/200218 
на Съвета показва, че настоящата рамка 
на функциониране е достатъчно гъвкава 
и адаптирана към нуждите на 
Съвместното предприятие. Съвместното 
предприятие следва да функционира в 
съответствие с член 208 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 

(11) Придобитият опит от действието на 
съвместното предприятие като орган на 
Съюза по смисъла на член 185 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/200218 
на Съвета показва, че настоящата рамка 
на функциониране е достатъчно гъвкава 
и адаптирана към нуждите на 
Съвместното предприятие. Съвместното 
предприятие следва да функционира в 
съответствие с член 208 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
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общия бюджет на Съюза19, който замени 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета, и да приеме 
финансови правила, които следва да не 
се отклоняват от рамковия Финансов 
регламент, освен когато това се налага 
поради неговите специфични нужди и 
с предварителното съгласие на 
Комисията.

общия бюджет на Съюза19, който замени 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета, и да приеме 
финансови правила, които следва да не 
се отклоняват от рамковия Финансов 
регламент.

__________________ __________________
18 OВ L 248, 19.6.2002 г., стр. 1. 18 OВ L 248, 19.6.2002 г., стр. 1.
19 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1 – 96. 19 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1 – 96.

Or. ro

Изменение 22
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на европейското финансиране за 
научни изследвания и иновации 
съвместните предприятия следва да 
установят прости модели за 
управление и да избягват набори от 
правила, които са различни от 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 23
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Без да се засяга междинната 
оценка, посочена в член 7, и в 
съответствие с член 32 от 
„Хоризонт 2020“, съвместните 
технологични инициативи, като 
конкретен инструмент за 
финансиране на „Хоризонт 2020“, 
следва да бъдат подложени на 
задълбочена междинна оценка, която 
следва да включва, наред с другото, 
анализ на тяхната откритост, 
прозрачност и ефикасност.

Or. en

Обосновка

Това позоваване е необходимо с цел да се вземат предвид окончателните резултати 
от преговорите в рамките на „Хоризонт 2020“. То се отразява върху друг важен 
аспект, който Парламентът успя да включи в член 32 от Регламента за „Хоризонт 
2020“.

Изменение 24
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за научни 
изследвания и иновации на европейско 
равнище, продължителността на 
всички публично-частни 
партньорства, финансирани по 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде в 
съответствие с продължителността 
на рамковата програма, с цел да се 
избегнат в бъдеще различни набори 
от правила, прилагани успоредно, и 
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свързаната с тях допълнителна 
административна тежест за 
участниците и органите на Съюза.

Or. en

Изменение 25
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) Като се отчитат надлежно 
предвидените полезни 
взаимодействия между програмата 
„Хоризонт 2020“ и структурните 
фондове, както и съответните 
национални и регионални програми за 
финансиране на 
научноизследователската и развойна 
дейност, регионите в Съюза следва да 
бъдат насърчавани да допринасят 
активно за дейностите по линия на 
Съвместното предприятие, например 
посредством финансова подкрепа за 
съответната научноизследователска 
инфраструктура, изготвяне на 
предложения, използване на 
резултатите от научните 
изследвания или дейности в мрежа на 
съответните участници, като целта 
е да се увеличи регионалното 
въздействие на дейностите на SESAR 
и техният потенциал за създаване на 
работни места и растеж на 
регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент настоятелно поиска включването на нов член в рамковия 
регламент за „Хоризонт 2020“, в който изрично да се изискват по-добри полезни 
взаимодействия между програмата „Хоризонт 2020“ и структурните фондове. В 
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този контекст СТИ не следва да са изключение. Регионите следва да бъдат 
насърчавани да допринасят за тяхната дейност, особено с оглед на техния огромен 
потенциал за укрепване на регионалните клъстери.

Изменение 26
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13г) Предвид значението на 
постоянните иновации за 
конкурентоспособността на 
европейския транспортен сектор и 
съответно големия брой съвместни 
технологични инициативи в тази 
област, бюджетните кредити, 
разпределени за предизвикателството 
„Интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт“ в рамките на 
стълба „Обществени 
предизвикателства“ на „Хоризонт 
2020“, следва да бъдат подложени на 
задълбочена бюджетна оценка и 
потенциално увеличение в 
съответствие с междинната оценка, 
посочена в член 32 от регламента за 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

При положение че три СТИ трябва да се финансират от свързаното с транспорта 
предизвикателство — SESAR, „Чисто небе“ и най-вероятно Shift2Rail – бюджетът на 
това предизвикателство изглежда твърде ограничен, което води до потенциално 
негативни последици за съвместните изследвания в областта. Поради това 
докладчикът настоятелно препоръчва да се направи преглед на бюджета на 
свързаното с транспорта предизвикателство в рамките на междинния преглед.

Изменение 27
Кристиан Елер
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместното предприятие престава да 
съществува на 31 декември 2024 г.

Съвместното предприятие престава да 
съществува на 31 декември 2020 г.

Or. en

Обосновка

Продължителността на СТИ следва да бъде съгласувана с продължителността на 
„Хоризонт 2020“ и бъдещите рамкови програми. Съкращаване на 
продължителността на SESAR също така дава възможност на СП да се справи с 
намален бюджет, без да е необходимо да се преразгледат неговите планирани 
дейности.

Изменение 28
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Създава се следният член:
„Член 1a
Обхват на дейности
1. С оглед на изпълнението на 
задачите, посочени в член 1, 
изследователската програма SESAR 
може да финансира 
научноизследователска и развойна 
дейност на равнища на технологична 
готовност от 2 до 6.
2. Ако изследователската програма 
SESAR предвижда иновационни 
дейности, включващи технологична 
готовност на равнище от 7 до 8 г., 
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процентът на финансиране за 
непреки действия се намалява в 
съответствие с член 28 от правилата 
за участие.

Or. en

Обосновка

Настоящият член има за цел да изясни обхвата на дейностите на Съвместното 
предприятие SESAR, по-специално по отношение на съответните равнища на 
технологична готовност, обхванати от програмата му за научни изследвания. 
Правилата за участие призовават също така за по-добро съобразяване с понятието 
за равнища на технологична готовност за определяне на равнищата на финансиране, 
което е включено в настоящия член по отношение на процента на финансиране, 
използван при непреки действия.

Изменение 29
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
COM(2013)0503
Член 4 – параграф 2 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската на Съюза, покриваща 
разходите за съответната година 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г., е в 
размер до 600 млн. EUR21, включително 
вноски на ЕАСТ, платени от 
бюджетните кредити, определени за 
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)“.

Вноската на Съюза, покриваща 
разходите за съответната година 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г., е в 
размер до 600 млн. EUR21, включително 
вноски на държавите – членки на 
Европейската асоциация за свободна 
търговия (ЕАСТ), платени от 
бюджетните кредити, определени за 
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)“.

Комисията може да се
противопостави на използването на 
вноската на Общността за цели, за 
които счита, че противоречат на 
принципите на програмите на 
Общността, упоменати в първа 
алинея, или на Финансовия 
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регламент, или че вредят на 
интересите на Съюза. В случай че 
Комисията се противопостави, 
участието на Общността не може да 
се използва от Съвместното 
предприятие за тези цели.

__________________ __________________
21 Индикативен размер по текущи цени. 
Сумата ще зависи от окончателната 
договорена сума за ГД „Мобилност и 
транспорт“ за темата „Интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт“, която ще бъде одобрена от 
бюджетния орган в окончателния 
вариант на законодателната и 
финансова обосновка.

21 Индикативен размер по текущи цени. 
Сумата ще зависи от окончателната 
договорена сума за ГД „Мобилност и 
транспорт“ за темата „Интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт“, която ще бъде одобрена от 
бюджетния орган в окончателния 
вариант на законодателната и 
финансова обосновка.

Or. fr

Обосновка

Редакторско уточнение и добавяне на предишната трета алинея, която е изчезнала 
безпричинно.

Изменение 30
Кристиан Елер, Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 4 – параграф 2 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската на Съюза, покриваща 
разходите за съответната година 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г., е в 
размер до 600 млн. EUR21, включително 
вноски на ЕАСТ, платени от 
бюджетните кредити, определени за 
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)“.

Вноската на Съюза, покриваща 
разходите за съответната година 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г., е в 
размер до 525 млн. EUR21, включително 
вноски на ЕАСТ, платени от 
бюджетните кредити, определени за 
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)“.
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__________________ __________________
21 Индикативен размер по текущи цени. 
Сумата ще зависи от окончателната 
договорена сума за ГД „Мобилност и 
транспорт“ за темата „Интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт“, която ще бъде одобрена от 
бюджетния орган в окончателния 
вариант на законодателната и 
финансова обосновка.

21 Индикативен размер по текущи цени. 
Сумата ще зависи от окончателната 
договорена сума за ГД „Мобилност и 
транспорт“ за темата „Интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт“, която ще бъде одобрена от 
бюджетния орган в окончателния 
вариант на законодателната и 
финансова обосновка.

Or. en

Обосновка

Бюджетът на СП SESAR следва да се намали с 12,5 % в следствие на общото 
намаление на средствата за „Хоризонт 2020“ в МФР, за да не се застрашава 
чувствителният баланс на финансирането за съвместни научни изследвания в 
областта на транспорта, от една страна, и финансирането за СТИ, от друга 
страна. Същото намаление следва да се прилага за останалите СТИ.  В същото време 
се предлага съкращаването на продължителността на програмата SESAR с 4 години.

Изменение 31
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 1 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите правила, приложими за 
Съвместното предприятие, се приемат 
от Административния съвет след 
консултация с Комисията. Те не могат 
да се отклоняват от рамковия Финансов 
регламент, освен ако това не се 
изисква конкретно за 
функционирането на Съвместното 
предприятие и ако Комисията не е 
дала предварителното си съгласие.

Финансовите правила, приложими за 
Съвместното предприятие, се приемат 
от Административния съвет след 
консултация с Комисията. Те не могат 
да се отклоняват от рамковия Финансов 
регламент.

Or. ro



AM\1009067BG.doc 15/24 PE522.979v01-00

BG

Изменение 32
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 2 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 2 се заличава. б) параграф 2 се заменя със следния 
текст:
Съвместното предприятие може да 
организира свой собствен капацитет 
за вътрешен одит.

Or. fr

Изменение 33
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки три години от началото на 
дейността на Съвместното предприятие 
и 6 месеца след прекратяването на 
съществуването на Съвместното 
предприятие Комисията извършва 
оценка на прилагането на настоящия 
регламент, на постигнатите от 
Съвместното предприятие резултати и 
на методите му на работа, както и на 
общото му финансово състояние. 
Комисията представя резултатите от 
тези прегледи на Европейския 
парламент и на Съвета.

1. Комисията представя 
преработената многогодишна 
работна програма на Европейския 
парламент и на Съвета в началото на 
новата финансова рамка на Съюза за 
периода 2014 – 2020 г.

2. На всеки две години от началото на 
дейността на Съвместното предприятие 
и 6 месеца след прекратяването на 
съществуването на Съвместното 
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предприятие Комисията извършва 
оценка на прилагането на настоящия 
регламент, на постигнатите от 
Съвместното предприятие резултати и 
на методите му на работа, както и на 
общото му финансово състояние. 
Комисията представя резултатите от 
тези прегледи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 34
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки три години от началото на 
дейността на Съвместното предприятие 
и 6 месеца след прекратяването на 
съществуването на Съвместното 
предприятие Комисията извършва 
оценка на прилагането на настоящия 
регламент, на постигнатите от 
Съвместното предприятие резултати и 
на методите му на работа, както и на 
общото му финансово състояние. 
Комисията представя резултатите от 
тези прегледи на Европейския 
парламент и на Съвета.

1. На всеки три години от началото на 
дейността на Съвместното предприятие 
и 6 месеца след прекратяването на 
съществуването на Съвместното 
предприятие Комисията извършва 
оценка на прилагането на настоящия 
регламент, на постигнатите от 
Съвместното предприятие резултати и 
на методите му на работа, както и на 
общото му финансово състояние. 
Комисията представя резултатите от 
тези прегледи на Европейския 
парламент и на Съвета. Междинната 
оценка на Съвместното предприятие 
SESAR е част от междинната оценка 
на „Хоризонт 2020“ и се представя 
заедно с нея.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отразява промените, които са направени в член 32 от 
регламента за „Хоризонт 2020“, в които СТИ са ясно посочени като част от и 
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предмет на междинната оценка на „Хоризонт 2020“.

Изменение 35
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 7 се добавя следният параграф:
2. Бюджетът на Съвместното 
предприятие може да бъде предмет 
на преразглеждане в рамките на 
междинния преглед.

Or. en

(Вж. изменение 9.)

Обосновка

В зависимост от резултата на междинната оценка, и като надлежно се вземат 
предвид всички други фактори от значение, възможността за увеличаване на 
бюджета за SESAR следва да бъде включена в основния законодателен акт за SESAR. 
По принцип позоваване на възможен бюджетен преглед в рамките на междинен 
преглед също следва да бъдат включени в основните актове на съответните други 
СП.

Изменение 36
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 а (нова)
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Създава се следният член:
„Член 7а
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1. Регламент (ЕС) № ... [правилата за 
участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“] и 
решенията на Комисията относно 
неговото прилагане се прилагат по 
отношение на непреките действия, 
финансирани от Съвместното 
предприятие. В съответствие с 
посочения регламент Съвместното 
предприятие се счита за финансиращ 
орган и оказва финансова подкрепа за 
непреки действия, както е посочено в 
клауза 1 от устава, съдържащ се в 
приложението.
2. В съответствие с принципите на 
прозрачност и недискриминация, 
посочени в член 60, параграф 1 и член 
128, параграф 1 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 и член 19 от 
устава, покани за представяне на 
предложения, организирани от 
Съвместното предприятие, се 
публикуват на интернет портала на 
участниците в „Хоризонт 2020.“

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за задача да поясни, че се прилагат Правилата за 
участие в „Хоризонт 2020“и актовете за изпълнение. По време на тристранната 
процедура беше решено да се насърчи по-голяма съгласуваност на всички 
възможности за покани за представяне на предложения, финансирани по „Хоризонт 
2020“. За тази цел Комисията обеща да насърчи публикуването на покани за 
представяне на предложения и покани за изразяване на интерес, организирани от СТИ 
чрез портала за участниците в „Хоризонт 2020“. Всички те се съгласиха да следват 
този подход. Настоящото изменение има за цел да превърне самозадължаването в 
правно изискване, като гарантира опростена и достъпна информация за 
кандидатите.

Изменение 37
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1



AM\1009067BG.doc 19/24 PE522.979v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мандатът на изпълнителния директор, 
изпълняващ длъжността към 1 януари 
2009 г., изтича най-късно на 31 
декември 2016 г. В случай на изтичане 
на посочения мандат или на замяна на 
изпълнителния директор, изпълняващ 
длъжността към 1 януари 2009 г., се 
провежда нова процедура за 
назначаване на изпълнителен директор в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
приложението към Регламент (ЕО) № 
219/2007.

Мандатът на изпълнителния директор, 
изпълняващ длъжността към 1 януари 
2009 г., изтича най-късно на 31 
декември 2014 г. В случай на изтичане 
на посочения мандат или на замяна на 
изпълнителния директор, изпълняващ 
длъжността към 1 януари 2009 г., се 
провежда нова процедура за 
назначаване на изпълнителен директор в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
приложението към Регламент (ЕО) № 
219/2007.

Or. ro

Изменение 38
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членството в съвместното предприятие 
трябва да приключи до 31 декември 
2016 г. по отношение на членовете на 
Съвместното предприятие, които, 
считано от 1 януари 2014 г., не участват 
с парични или непарични вноски в 
разходите за работната програма на 
Съвместното предприятие, свързани с 
финансовата рамка на Съюза за периода 
2014—2020 г.

Членството в съвместното предприятие 
трябва да приключи до 31 декември 
2014 г. по отношение на членовете на 
Съвместното предприятие, които, 
считано от 1 януари 2014 г., не участват 
с парични или непарични вноски в 
разходите за работната програма на 
Съвместното предприятие, свързани с 
финансовата рамка на Съюза за периода 
2014—2020 г.

Or. ro

Изменение 39
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Той ще бъде достъпен в 
консолидираната си версия с 
изменения регламент в срок от три 
месеца след влизането му в сила.

Or. fr

Изменение 40
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 5 – параграф 1 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) създава се следната точка:
ма) одобрява списъка на 
предложенията, избрани за 
финансиране, въз основа на списъка с 
класифициране, съставен от група от 
независими експерти в съответствие 
с член 40 от Правилата за участие в 
„Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 41
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Административният съвет заседава поне 
три пъти годишно. Извънредни 

Административният съвет заседава поне 
три пъти годишно. Извънредни 
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заседания се свикват по искане на една 
трета от членовете на съвета, 
представляващи поне 30 % от правото 
на глас, по искане на Комисията или на 
изпълнителния директор;

заседания се свикват по искане на една 
трета от членовете на съвета, 
представляващи поне 30 % от правото 
на глас, по искане на Съюза или на 
изпълнителния директор;

Or. ro

Изменение 42
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На членовете на Съвместното 
предприятие или на 
Административния съвет и на 
персонала на Съвместното предприятие 
не се разрешава да участват в 
подготовката, оценката или 
процедурата за отпускане на 
финансова подкрепа от Съвместното 
предприятие, по-специално 
вследствие на покани за участие в 
търгове или покани за представяне на 
предложения, ако те притежават, 
представляват или имат 
споразумения с органи, които са
потенциални кандидати или заявители.

1. По предложение на изпълнителния 
директор Административният съвет 
приема правила за предотвратяване и 
управление на конфликти на 
интереси.

1а. Правилата, посочени в параграф 1, 
най-малко:
а) предвиждат изискване членовете на 
Административния съвет, 
изпълнителният директор, членовете 
на Съвместното предприятие и 
персонала на Съвместното предприятие 
да представят декларация за 
обвързване и да заявят липсата или 
наличието на интереси, които биха 
могли да се считат за накърняващи 
тяхната независимост;
б) изискват декларациите по буква а) 
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да бъдат точни и пълни, да се 
представят в писмена форма при 
встъпване в длъжност на 
съответните лица, а в случай че 
настъпят промени в личното 
положение на лицата − да се 
подновят;
в) включват ясни и обективни 
критерии за оценка на декларациите, 
направени съгласно буква а), 
гарантират последователно 
прилагане на тези критерии и 
предвиждат проверката на всяка 
декларация, в случай че възникнат 
каквито и да било съмнения във 
връзка с нея;
г) включват процедура, която да 
гарантира, че всички физически лица, 
които притежават или имат 
споразумения за партньорство с 
органи, които са потенциални 
кандидати за покани за участие в 
търгове, или представляват такива 
органи, или са били установени други 
потенциални конфликти на 
интереси, не участват в 
подготовката, прегледа или 
процедурите за възлагане при покани 
за участие в търгове;
е) предлагат доброволно обучение 
относно конфликтите на интереси за 
изпълнителния директор, всички 
членове на персонала на Съвместното 
предприятие и членовете на 
Административния съвет;

Or. en

Обосновка

Първоначалните предложения от докладчика изглеждат непропорционални и бяха 
съответно изменени.

Изменение 43
Кристиан Елер
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Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 7 – параграф 5 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В член 7, параграф 5 се създава 
следната буква:
за) предприема своевременно 
последващи действия относно всички 
препоръки от междинната оценка на 
Съвместното предприятие или всяка 
друга подходяща оценка на дейност на 
SESAR;

Or. en

Обосновка

За да се осигури достатъчно ниво на въздействие на официално предвижданите 
оценки и да се подобри качеството на управлението на СП, изпълнителният директор 
следва да бъде отговорен за последващия контрол във връзка с всички съответни 
препоръки.

Изменение 44
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В член 16 уводната част на
параграф 1 се заменя със следния текст:

7. В член 16 параграф 1 се заменя със 
следния текст:

Or. en

Изменение 45
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – точка 7
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Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение – член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместното предприятие изготвя 
работната си програма въз основа на 
финансовата рамка, посочена в член 4, 
параграф 2, и въз основа на доброто 
управление и счетоводни принципи, 
определящи ясни цели и срокове. Тази 
програма се състои от:

1. Съвместното предприятие изготвя 
работната си програма въз основа на 
финансовата рамка, посочена в член 4, 
параграф 2, и въз основа на доброто 
управление и счетоводни принципи, 
определящи ясни цели и срокове. Тази 
програма се състои от:

а) преразгледана многогодишна 
работна програма, разделена на 
периоди от двадесет и четири месеца, 
която описва дейностите, сроковете 
и разходите на Съвместното 
предприятие до 2020 г. и след това;
б) годишни работни програми, 
изготвяни ежегодно, в които се 
определят дейностите, сроковете и 
разходите на Съвместното 
предприятие за съответния период.

Or. en


